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Sammendrag 
Byggenæringen gjennomgår en intensiv digitaliserings- og effektiviseringsprosess. I den 

forbindelse er spesielt store forventninger knyttet til BIM-teknologien. BIM står for 

bygningsinformasjonsmodellering og innebærer digitalisering og lagring av informasjon om 

alle aspekter, fagområder og stadier av byggeprosessen på ett sted i en tredimensjonal modell. 

I anbudsrunder har det blitt et betydelig fortrinn å ha dokumentert kompetanse på BIM, noe 

som bidrar til at etterspørselen etter slik kompetanse er stor.  

 

Denne oppgaven handler om opplæring i BIM på arbeidsplassen i et overføringsperspektiv. 

Oppgaven tar for seg et internt kurs i BIM rettet mot prosjekteringsledere i Skanska og 

studerer overføring av den BIM-spesifikke kompetansen fra kurs til praktisk anvendelse i 

prosjektarbeid. Overføring studeres på individnivå og forankres i en versjon av sosiokulturell 

læringsteori som aksepterer betydningen av å betrakte overføring som en viktig 

læringsmekanisme (Eraut, 2000; Illeris et al., 2004). I dette perspektivet fremheves deltagelse 

i læringsprosesser som en forutsetning for læring, og man er opptatt av hvordan omgivelser 

og arbeidsmiljø kan forsterke læring og overføring av læring. Kompetansebegrepet og 

kompetansetypologien som ligger til grunn for oppgaven er hentet fra Lai (2013).  

 

Problemstillingen i denne oppgaven er: Hvordan kan overføring av ulike deler av BIM-

kompetansen fra kurs til arbeid fremmes? Problemstillingen knyttes opp mot følgende 

forskningsspørsmål:  

 

1. Hvilke kompetanseformer og -komponenter ligger til grunn for BIM-kompetansen til 

prosjekteringsledere? 

2.  Hvilke deler av denne kompetansen læres på kurset? 

3. Hvilke faktorer spiller inn på overføring av læring fra kurset til arbeid? 

 

For å belyse problemstillingen og besvare forskningsspørsmålene er det gjennomført en 

instrumentell case-studie. Læring av BIM er først utforsket i en pilotfase, med to 

observasjoner og syv åpne samtaler med ulike aktører fra byggenæringen. Empirisk materiale 

er deretter samlet inn gjennom ni halvstrukturerte individuelle intervjuer med kursdeltakere, 

kursholder og en person med spesiell ekspertise innenfor BIM i case-bedriften, og er supplert 

og kryssjekket med data fra dokumentanalyse og observasjon.  
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På bakgrunn av analysen utarbeides et forslag til klassifisering av den samlede og den BIM-

spesifikke kompetansen til bedriftens prosjekteringsledere. Formene og komponentene i den 

BIM-spesifikke kompetansen brukes videre til å studere læringsutbyttet fra BIM-kurset og 

analysere ulike aspekter ved kursdeltakerne, opplæringsdesignet og arbeidsmiljøet som har 

støttet eller hemmet deres overføring.  

 

Studien viser at det er mulig å understøtte overføring av enkelte kompetanseformer og 

kompetansekomponenter fra en formell opplæringssituasjon til praktisk anvendelse i arbeid. 

Dette kan gjøres ved å forsterke deltakernes motivasjon for overføring og ved å støtte opp 

under selve overføringsprosessen. Analysen viser at tilgjengelighet av anvendelsessituasjon, 

tilgang til BIM-kompetanse og faglig støtte og veiledning på arbeidsplassen oppleves som de 

viktigste understøttende faktorene for overføring av BIM-kompetansen fra kurs til arbeid. I 

tillegg er personens holdning til BIM og vilje til å lære viktige for vellykket overføring.  

 

Analysen og drøftingen indikerer også at overføring kan være avhengig av typen kunnskap og 

ferdigheter som skal overføres, og at ulike former BIM-kompetanse kan støttes av ulike 

faktorer i opplæringsdesignet og arbeidssituasjonen. Avhengig av kompetanseformen som 

ønskes lært og overført til praktisk arbeid, foreslås en rekke tiltak for å organisere 

opplæringssituasjonen og tilrettelegge for overføringsprosessen. Generelt understrekes det at 

kjennskap til overføringsproblematikken hos ledelsen og opplæringsansvarlig i en 

organisasjon kan bidra til god utnyttelse av læring på kurs, spesielt i prosjektbaserte 

virksomheter der mulighetene for overføring ikke alltid er optimale. For organisasjoner som 

ønsker å skape et optimalt miljø for overføring av ny kompetanse i prosjektbasert arbeid 

anbefales det bl.a. å holde korte samlinger eller debriefinger i etterkant av kurs eller i forkant 

av nytt prosjekt. 
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Forord 
Jeg begynte å interessere meg for BIM tidlig høsten 2015 da jeg vurderte mulige temaer for 

masteroppgaven. Jeg hadde allerede bestemt meg for å forankre oppgaven i en studie av 

læring av en ny teknologi for å utnytte det fulle potensialet i min valgte studieretning 

”Læring, teknologi og arbeid”. Ganske tilfeldig fikk jeg høre om BIM fra Stig Rasmussen fra 

Norconsult da jeg intervjuet ham i forbindelse med en arbeidsoppgave: BIM var hett, BIM 

holdt på å forandre arbeidsprosessen i byggeprosjekter, og BIM var ikke uten utfordringer. 

Dette likte jeg. Da jeg begynte å lese meg opp på BIM, ble jeg overveldet av omfanget av 

vitenskapelige artikler, studentoppgaver og populærvitenskapelig litteratur som allerede var 

skrevet om temaet. Samtidig så jeg etter hvert at i de store mengdene av teknisk, 

prosessorientert, prosjektforløpsbeskrivende litteratur om BIM hadde ikke læring av BIM fått 

mye oppmerksomhet.  

 

Det var spesielt å skrive en oppgave om læring av BIM samtidig som jeg selv gjennomgikk 

en intensiv læringsprosess om BIM. Uten de dyktige personene jeg møtte underveis i arbeidet 

ville min egen læring vært mye vanskeligere. 

 

Jeg vil først og fremst takke Skanska som gav meg muligheten til å gjennomføre dette 

prosjektet. Jeg vil også takke informantene mine og BIM-entusiastene i buidingSMARTs 

tverrfaglige forum som stilte opp til samtaler med meg. En stor takk til Eilif Hjelseth, 

utdanningskoordinator i buildingSMART, for å ha hatt tro på meg helt fra starten og støttet 

meg underveis. Og en spesielt stor takk til min veileder Leif Christian Lahn for god hjelp på 

veien og konstruktive tilbakemeldinger.  

 

Oslo, 25. mai 2016 

Anastasia Øverland 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Denne oppgaven er inspirert av to utviklingstrekk i arbeidslivet. Det første er økende 

digitalisering i privat og offentlig sektor som stiller nye krav til arbeidstakernes kompetanse 

(Regjeringen, 2014; Schjerva, 2015). Mange bransjer gjennomgår en omstilling i forbindelse 

med økt bruk av digitale løsninger for å effektivisere arbeidsmetoder og tilby bedre og mer 

pålitelige tjenester og produkter. Digitalisering og større bruk av IKT vil være en hovedkilde 

til vekst i produktivitet og verdiskapning i fremtiden, og man ser allerede nå at det er en 

sammenheng mellom hvor digitalisert en næring er og hvor produktiv den er (Schjerva, 2015).  

 

Sammenlignet med flere andre sektorer, har bygg- og anleggssektoren lenge vært relativt lite 

digitalisert. Men de siste årene har det vært en økning i anvendelse av digitale løsninger i 

bransjen. Én av dem – bygningsinformasjonsmodellering (BIM) – knyttes det spesielt store 

forventninger til. Man ser at BIM har potensial til å effektivisere byggeprosesser og styrke 

kontrollen over kvaliteten og ressursbruken i byggeprosjekter (Bryde, Broquetas & Volm, 

2013). Denne optimismen bidrar til rask spredning av teknologien, stor etterspørsel etter 

BIM-kompetanse og økende læringsbehov i bedrifter og ulike yrkesgrupper i byggebransjen. 

Kunnskap og erfaringer fra vellykkede arbeids- og samarbeidsprosesser i BIM er imidlertid 

bare delvis standardisert og systematisert, noe som byr på utfordringer i arbeids- og 

opplæringssammenheng.  

 

Det andre utviklingstrekket i arbeidslivet som har gitt inspirasjon til denne oppgaven er den 

voksende betydningen av kompetanse for verdiskapning (Nordhaug, 2004; Filstad, 2008). 

Organisasjoner er opptatt av kunnskap og kompetanse. De ser på investeringer i 

menneskelige ressurser på arbeidsplassen som en måte å gjøre organisasjonen 

konkurransedyktig (Cupin, Eichenberg, Hayward & Abraham, 2014). For å oppnå 

kompetansemål fokuseres det på læring på arbeidsplassen (Lai, 2013). Til tross for at 

uformell læring i direkte tilknytting til utførelsen av arbeidsoppgaver vies større fokus nå enn 

før, er organisert opplæring fortsatt et viktig kilde til kompetanseutvikling. Ifølge tall fra 

Statistisk sentralbyrå har 1,5 millioner nordmenn i alderen 15 til 66 år deltatt i kurs, 

seminarer eller annen virksomhet gjennomført i regi av arbeidsgiver eller fagforening i løpet 

av de siste 12 månedene (Bjørkeng, 2016, s. 4). Det vil si at omtrent fire av ti arbeidstakere i 
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løpet av 2015 deltok på kurs, seminar eller liknende for å lære, og dette tallet gjelder også for 

bygge- og anleggsnæringen (Bjørkeng, 2016, s. 21).  

 

Når organisasjoner bruker så store ressurser på intern og ekstern opplæring av ansatte, er det 

viktig at opplæringen oppfyller sitt formål og tilfører arbeidsplassen ny kompetanse. Dette er 

imidlertid ikke noe som kan tas for gitt. Selv tilsynelatende vellykkede 

opplæringsprogrammer kan ikke garantere at nye ferdigheter og kunnskap blir overført og 

brukt på arbeidsplassen (Cheng & Hampson, 2008). Cupin et al. (2014, s. 133) viser til 

forskning som har dokumentert en varierende grad av overføring av læring fra kurs til 

praktisk arbeid – med en overføringsgrad som spenner fra oppsiktsvekkende lave 10% til 

rundt 50%. Dette tyder på at det er en reell utfordring å få det som læres til å faktisk bli 

anvendt i situasjoner som opplæringen sikter mot. Det er en utfordring fordi det å ha lært noe 

ikke er ensbetydende med det å kunne anvende det, som i sin tur ikke er det samme som å 

faktisk anvende det (Wahlgren & Aarskog, 2012).  

 

Denne problematikken er ikke nødvendigvis et argument mot kurs som et 

kompetanseutviklingstiltak i bedrifter, det er heller en pedagogisk utfordring generelt. Men 

jeg tror at overføringsproblematikken vies for lite oppmerksomhet i forbindelse med 

opplæring og læring på arbeidsplassen. Derfor har jeg valgt overføring som tema for denne 

oppgaven i arbeidsplasslæring. Jeg ønsker å se om man gjennom et fokus på overføring i 

større grad kan utnytte læringspotensialet som ligger i kurs og generelt bidra til bedre 

tilrettelegging for læring på arbeidsplassen.  

 

Inspirert av BIM-teknologien, økende læringsbehov relatert til BIM og 

overføringsproblematikken i tilknytting til kompetanseutviklingstiltak, tar denne oppgaven 

for seg et BIM-kurs rettet mot prosjekteringsledere i Skanska, et stort entreprenørfirma. 

Oppgaven er en studie av overføring av den BIM-spesifikke kompetansen fra kurs til praktisk 

anvendelse i prosjektarbeid. At overføringen finner sted nettopp i en prosjektbasert 

arbeidskontekst gjør den spesielt interessant og aktuelt. Prosjektarbeid er en arbeidsform som 

blir brukt i stadig flere bransjer og anses som egnet for gjennomføring av tidsbegrensede 

arbeidsoppgaver med tverrfaglig samarbeid og flere parallelle underaktiviteter (Nordqvist, 

Hovmark & Zika-Viktorsson, 2004), samt for innovasjon (Newell, Robertson, Scarbrough & 

Swan, 2009). Det er derfor interessant å se på prosjektbasert arbeid i et overføringsperspektiv 

og si noe om hvordan det fungerer som arena for overføring av læring fra BIM-kurs. 
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1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Problemstillingen i denne oppgaven er: Hvordan kan overføring av ulike deler av BIM-

kompetansen fra kurs til arbeid fremmes? For å besvare problemstillingen har jeg utarbeidet 

følgende forskningsspørsmål:  

 

1. Hvilke kompetanseformer og -komponenter ligger til grunn for BIM-kompetansen til 

prosjekteringsledere? 

2.  Hvilke deler av denne kompetansen læres på kurset? 

3. Hvilke faktorer spiller inn på overføring av læring fra kurset til arbeid? 

 

Forskningsspørsmålene har både beskrivende elementer knyttet til BIM-kompetansen og 

læringsutbyttet fra kurset, og et forklarende element knyttet til faktorer som fremmer og 

hemmer overføring. Formålet med det første forskningsspørsmålet er å forstå hvordan 

innføring av BIM forandrer rollen til prosjekteringsledere i byggeprosjekter og hvilket 

innhold må inn i prosjekteringslederkompetansen for å kunne oppfylle den nye rollen. Med 

det andre spørsmålet ønsker jeg å finne ut hvilke deler av den nye kompetansen som læres på 

kurset. Dette er viktig fordi man i utgangspunktet bare kan overføre noe man har lært. Det 

tredje spørsmålet fokuserer på faktorer som kursdeltakerne opplever har påvirket overføring 

av det de lærte på kurset til anvendelse i praktisk arbeid. Her er det interessant å identifisere 

faktorer som både fremmer og hemmer overføringen av kompetansen generelt, uten hensyn 

til de ulike kompetansekomponentene. Formålet med hele studien er imidlertid til slutt å 

kunne si noe om hvordan overføring av de enkelte komponentene i BIM-kompetansen 

identifisert i det første forskningsspørsmålet kan understøttes. 

 

1.3 Teoriforståelse og analyseenhet  
Denne oppgaven studerer overføring av BIM-kompetanse i et sosiokulturelt perspektiv. 

Oppgaven tar ikke sikte på å teste denne teorirammen. Ved å etablere en teoretisk plattform 

som muliggjør en forståelse av hvordan man lærer BIM i prosjektarbeid, vil jeg i stedet 

kunne gi et bidrag til en substansiell teori (eng.: substantive theory) av slike prosesser (Glaser 

& Strauss, 1967, s. 32).  

 

Analyseenheten i oppgaven er kursdeltakernes individuelle erfaringer med 

prosjekteringslederrollen og med læring og overføring av læring fra BIM-kurset til praktisk 



	   4	  

arbeid. I de tilfellene hvor kursdeltakerne ikke har hatt mulighet til å skaffe seg erfaringer 

med faktisk overføring vil fokuset ligge på deres motivasjon for overføring.    

 

1.4 Oppgavens oppbygging 
Oppgaven er delt inn i ni kapitler. I kapittel 2 presenterer jeg kort noe bakgrunnsinformasjon 

for å gi leseren en innføring i den bredere konteksten hvor overføring av BIM-kompetansen 

finner sted: prosjekteringsfasen i byggeprosjekter, prosjekteringslederfunksjonen og BIM. 

Kapittel 3 gjør rede for læringsteorier og læringsteoretiske perspektiver som er relevante for 

forståelse av læring og overføring av læring på arbeidsplassen. Jeg definerer hvordan 

overføring forstås i rammen av denne oppgaven og presenterer ulike syn på klassifisering av 

overføringsfaktorer. Avslutningsvis i kapittelet gjør jeg rede for kompetansetypologien som 

danner grunnlag for analysen av BIM-kompetansen, læringsutbytte fra BIM-kurset og 

overføringsfaktorer. I kapittel 4 redegjør jeg for valg av design, metoder for datainnsamling 

og analyse, og for gangen i forskningsprosessen. Til slutt diskuterer jeg validitet, reliabilitet 

og overførbarhet og reflekterer over fordeler og ulemper ved det valgte designet. I kapittel 5 

presenterer jeg først case-bedriften og beskriver deretter BIM-kurset for prosjekteringsledere 

som ligger til grunn for studien.  

 

Datamaterialet og analysen presenteres i kapittel 6 og 7, og det er i disse kapitlene jeg svarer 

på studiens forskningsspørsmål. Kapittel 6 er delt i to: den første delen tar for seg 

klassifiseringen av den BIM-spesifikke kompetansen til prosjekteringslederne, mens den 

andre delen presenterer deltakernes læringsutbytte fra kurset. Kapittel 7 redegjør for faktorer 

som påvirker overføringen av læringen, som er det tredje forskningsspørsmålet. Kapittel 8 

vies diskusjonen av datamaterialet. Der diskuterer jeg først hvordan mine data kan ses i 

forhold til teorien presentert tidligere i oppgaven. Deretter gå jeg nærmere inn på overføring 

av enkelte kompetanseformer og -komponenter i BIM-kompetansen, som er studiens 

problemstilling. Konklusjon og forslag til områder for videre forskning blir presentert i 

kapittel 9.  
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2 Bakgrunnsinformasjon 
Dette kapittelet gir en kort introduksjon til den bredere konteksten for oppgaven: 

byggeprosjekter generelt og prosjekteringsfasen spesifikt, funksjonen prosjekteringsledelse 

og BIM-teknologien.  

 

2.1 Prosjekteringsledelse i byggeprosjekter 
Prosjekter er en vanlig arbeidsform i bygg- og anleggssektoren. Byggeprosjekter er 

komplekse og langvarige prosesser som til enhver tid involverer et stort antall aktører som 

byggherre, rådgivere innenfor arkitekt-, ingeniør- og tekniske fag, entreprenører, 

byggevareleverandører, fagarbeidere, driftsfolk og myndighetene. Hvert byggeprosjekt er 

unikt i den forstand at det ikke er kjent på forhånd hvordan oppgaven skal løses (Mäki & 

Kerosuo, 2015), likevel gjennomgår de fleste byggeprosjekter de samme funksjonelle fasene, 

hvor prosjektering er en av de viktigste. 

  

 
Figur 1: Faseinndeling av byggeprosessen (etter Westgaard, Arge & Moe, 2010) 
 

Prosjekteringsfasen i et byggeprosjekt tar for seg utvikling, utforming og beskrivelse av 

byggets fysiske egenskaper (Westgaard, Arge & Moe, 2010). På samme måte som i de andre 

fasene av byggeprosjekter, er arbeidet i prosjekteringsfasen preget av omfattende samarbeid 

mellom flere fag og aktører. I moderne byggeprosjekter omfatter prosjekteringsledelse en 

rekke administrative og faglige oppgaver. Det er noe variasjon i innhold, ansvar og plassering 

av funksjonen prosjekteringsledelse i ulike organisasjoner, avhengig av oppdragsgivers 

modell for organisering av prosjektet og egen kompetanse (Westgaard et al., 2010). 

Tradisjonelt har ledelse av prosjekteringsarbeidet i husbygningsprosjekter vært arkitektens 

oppgave (Meland, 2000). Arkitekten hadde ansvar for å samle sammen hele 

prosjekteringsgruppen og sende tegninger på sirkulasjon mellom de prosjekterende. Etter 

hvert som byggeprosessen er blitt mer komplisert, omfanget av tekniske installasjoner i 

byggverkene og antallet spesialistfirmaer involvert i byggeprosessen har økt, har det blitt mer 

vanlig å la personer med prosjektadministrativ bakgrunn ta ansvaret for 

prosjekteringsledelsen (Meland, 2000).  

 

Idefase Prosjektering Utførelse Drift 
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Westgaard et al. (2010, s. 12) fremhever noen utviklingstrekk i samfunnet som påvirker 

prosjekteringsprosessen, endrer arbeidsmåtene og ansvarsområdene til prosjekteringslederen 

og andre deltakere i byggeprosessen. Blant slike faktorer trekker forfatterne spesielt frem 

klimaendring, økt miljøbevissthet, strengere brukerkrav, mer profesjonaliserte byggherrer, 

rask utvikling i datateknologi og fokus på høyere kvalitet. Westgaard et al. (2010, s. 6) 

konkluderer med at BIM ser ut til å bidra til en rask utvikling av integrerte arbeidsformer i 

prosjekteringsarbeidet og stiller dermed nye krav til prosjekteringslederfunksjonen. 

 

2.2 BIM  
I innledningen definerte jeg BIM som en teknologi som brukes i byggeprosjekter for å samle 

og digitalisere informasjon i alle stadier av byggeprosessen og lagre den i en tredimensjonal 

modell. Tradisjonelt har all informasjon i byggeprosjekter blitt utvekslet i form av 

todimensjonale tegninger på papir, noe som fortsatt gjøres i en del prosjekter hvor BIM ikke 

er tatt i bruk enda. En slik informasjonsutveksling åpner for mange misforståelser og feil, 

hindrer godt samarbeid og fører til forsinkelser og høyere byggekostnader (buildingSMART, 

2014). BIM kan potensielt løse disse utfordringer fordi den gir alle involverte aktører tilgang 

til nødvendig informasjon når de trenger den slik at de kan jobbe effektivt. I dag har mange 

store aktører anerkjent fordelene ved BIM, og stadig flere byggherrer stiller krav om BIM i 

sine prosjekter, deriblant Forsvarsbygg, Statsbygg, Sykehusbygg og Undervisningsbygg. Å 

ha dokumentert kompetanse på BIM har blitt en klar fordel i anbudsrunder og bidrar til at 

bruken av teknologien sprer seg i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen og dermed til at 

etterspørselen etter BIM-kompetanse er stor. 

 

Akronymet BIM tatt ut av kontekst kan forstås på mange måter. BIM kan stå for 

bygningsinformasjonsmodellering når man snakker om prosess, bygningsinformasjonsmodell 

når man snakker om digital modell av bygget, og bygningsinformasjonsmanagement når man 

snakker om informasjonsstyring1 og ledelse av samarbeidsprosesser. I-en i akronymet som 

står for informasjon er det som skiller BIM fra vanlig tredimensjonal modellering. Sentralt i 

BIM er at man i tillegg til prosjektering av byggverk i 3D kontinuerlig beriker modeller med 

ny informasjon som gjøres tilgjengelig for de involverte aktørene gjennom hele 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Informasjonsstyring innebærer styring av hvem som skal berike modellen med informasjon, til 
hvilken tid dette skal skje og hvem som har lov til å gjenbruke hvilke deler av informasjonen som 
ligger i modellen (Nelfo, 2015).  
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byggeprosessen. Denne informasjonen brukes som grunnlag for videre prosjektering, for å 

visualisere bygget og hente ut plantegninger. I mer informasjonsrike modeller kan den brukes 

til å hente ut mengdelister for kalkulasjon, følge med på fremdriften i byggeprosessen og 

hente ut kostnadsinformasjon (Statsbygg, 2016).  

 

Det finnes mange typer BIM-programvare: noen brukes til modellering av bygg og tekniske 

installasjoner (f.eks. Revit, Tekla, Archicad); andre verktøy setter sammen fagmodeller til en 

samlet BIM-modell hvor man kan ta kontroller og analyser av bygget (f.eks. Solibri, 

Navisworks, Tekla BIMsight). For å få til en sømløs informasjonsflyt mellom aktørene i 

byggeprosjekter er det etablert en åpen internasjonal standard, Industry Foundation Classes 

(IFC), som er kompatibel med mange av de dataverktøyene som aktørene i byggebransjen 

benytter i dag (buildingSMART, 2014).  

 

Imidlertid handler BIM ikke bare om programvare. I faglitteraturen omtales BIM som en 

revolusjonerende teknologi og systeminnovasjon som forandrer måter man jobber og 

samhandler på (Murphy, 2014). Mange som har vært involvert i BIM-prosjekter, forstår at 

BIM er en prosess som muliggjøres av teknologi (theb1m, 2016). BIM krever ikke bare 

endring i teknologisk kompetanse, men også endringer i arbeids- og samarbeidspraksiser, 

arbeidsfordeling, regler, hjelpeverktøy, med mer (Miettinen & Paavola, 2014). Dette skaper 

utfordringer. Til tross for at BIM-teknologien har eksistert i over 10 år og er beskrevet i en 

stor mengde faglitteratur, hersker det noe uenighet om hva man legger i og vektlegger i de 

ulike betydningene av BIM og hvordan man skal jobbe i BIM for å utnytte teknologiens 

potensial på best mulig måte. Byggenæringen er svært fragmentert og involverer mange ulike 

aktører med hvert sitt regelverk å tilfredsstille, noe som til dels kan forklare den manglende 

enigheten og sakte utviklingen av BIM (Murphy, 2014; Remen, 2016). Denne 

fragmenteringen gjør også at man har noe ulike forventninger og krav til BIM i prosjekter, til 

BIM-kompetanse og ikke minst til innholdet i BIM-opplæring.  

 

2.2.1 Læring av BIM – hvor, hvordan og hva 
BIM-kompetanse er høyt etterspurt, og med utvidet bruk av teknologien i flere stadier av 

byggeprosessen, er BIM-kompetanse blitt relevant for de fleste yrkesgrupper i bransjen. 

Ifølge Sunesen (2015), har BIM blitt noe alle må beherske for å utføre selv de enkleste 

oppgaver på en byggeplass. Men per i dag er opplæringstilbudet i BIM for lite til å 
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tilfredsstille kompetansebehovet i bygge- og anleggssektoren som sysselsetter over 220.000 

arbeidstakere (SSB, 2016). Foreløpig er det fagskoler som tilbyr den mest omfattende BIM-

utdanningen i Norge. På Østlandet har Fagskolen i Oslo Akershus, Fagskolen Tinius Olsen 

og Fagskolen i Østfold tilbud om utdanning innen BIM i åpent IFC-format og sentrale 

verktøy. Flere høyskoler underviser til en viss grad i BIM, men metodikken er mindre tydelig 

og er spred over flere fag (buildingSMART, 2015). Myndighetene stiller ingen overordnede 

krav til bruk av BIM ved utdanningssteder som driver med tekniker-, ingeniør- og 

arkitektutdanning, og dette savnes sterkt (Sunesen, 2015).  

På arbeidsplasser dekker man noe av det stigende kompetansebehovet gjennom interne og 

eksterne BIM-kurs i regi av arbeidsgivere og fagforeninger. Opplæringstilbudet begrenser seg 

imidlertid i stor grad til opplæring i bruk av programvare, mens opplæring i arbeids- og 

samarbeidsmetodikk, og fasilitering og ledelse av BIM-prosesser er sjelden (Rooney, 2014). 

Et eksempel på intensjonen om å rette opplæringen mot bedre forståelse av tverrfaglige 

samhandlingsprosesser i BIM på åpne standarder er læreplaner utarbeidet av 

buildingSMART Norge2 (buildingSMART, 2016). Denne serien av læreplaner foreslår et 

minimumskrav til innholdet i opplæring i hvordan man jobber sammen i BIM. Hensikten 

med læreplanene er å sikre at man på tvers av fag og organisasjoner har en felles overordnet 

forståelse av samhandling i BIM og den enkeltes rolle i samhandlingen. Innholdet i 

læreplanene kan integreres i organisasjonens øvrige læreplaner for BIM, men sikrer ikke i seg 

selv nødvendig BIM-kompetanse.  

I den akademiske litteraturen er det skrevet generelt lite om læring av BIM og området kan 

regnes som relativt uutforsket.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 buildingSMART Norge er interesseorganisasjonen for bygge- og eiendomsnæringen som jobber 
med utvikling og implementering av BIM på åpne formater. 
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3 Teori  
Denne oppgaven tar for seg organisert læring av BIM på arbeidsplassen i et 

overføringsperspektiv og med utgangspunkt i et formelt opplæringstiltak. Hensikten er å 

belyse hvordan overføring av ulike deler av BIM-kompetansen fra kurs til arbeid kan 

fremmes. I den forbindelse blir læring og overføring betraktet som nært knyttet til hverandre, 

og hvordan man forstår læring vil ha mye å si for hva man legger inn i overføringsbegrepet. 

Med dette som utgangspunkt redegjør jeg i dette kapittelet for læringsteoretiske perspektiver 

som er relevante for forståelse av læring og overføring av læring på arbeidsplassen. Fokus er 

på den sosiokulturelle tilnærmingen som oppgaven bygger på. Jeg begynner imidlertid 

kapittelet med å redegjøre for de sentrale begrepene læring, arbeidsplasslæring, formell, 

uformell læring og overføring av læring for å avklare hvordan disse skal forstås i denne 

oppgaven. Senere presenterer jeg en klassifisering av overføringsfaktorer som jeg tar 

utgangspunkt i i analysen av det empiriske materialet. Avslutningsvis gjør jeg rede for 

begrepet kompetanse og kompetansetypologien som danner grunnlag for kartlegging av BIM-

kompetansen til prosjekteringsledere i byggeprosjekter, læringsutbytte fra BIM-kurset og 

overføringsfaktorer.  

 

3.1 Læring og overføring av læring på arbeidsplassen 
3.1.1 Begrepsavklaring i forbindelse med arbeidsplasslæring 
I denne oppgaven støtter jeg meg på Cairns og Malloch (2013, s. 4) som definerer læring som 

en prosess som fører med seg endring og utvikling i enkeltindivider og organisasjoner. Med 

arbeidsplasslæring mener jeg læring som ”skjer på arbeidsplassen og i relasjon med 

arbeidsplassens omgivelser” (Filstad, 2012, s. 57). Cairns og Malloch (2013, s. 8) 

argumenterer videre med at en ”arbeidsplass” ikke bør begrenses til det fysiske arbeidsstedet 

(f.eks. kontorplass, fabrikk eller byggeplass), men forstås bredere. På den måten kan 

læringsprosesser på arbeidsplassen knyttes til utførelsen av og samhandlingen rundt arbeidet 

fremfor det fysiske stedet hvor arbeidet utføres.  

 

Teorier om arbeidsplasslæring dreier seg både om formell opplæring og om læring som ikke 

er strukturert rundt undervisning (Filstad, 2012). I den forbindelse er det vanlig å bruke 

begrepene formell og uformell læring (Nordhaug, 1993; Filstad, 2012). Selv om teoretikere 

som Cairns og Malloch (2013) og Billett (2004) råder mot anvendelse av slike dikotomier i 
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diskusjoner av arbeidsplasslæring, vil jeg bruke klassifiseringen i denne oppgaven for å 

avgrense overføringsfenomenet som jeg studerer til overføring av læring nettopp fra en 

formell læringssituasjon.  

 

Formell læring finner sted i organiserte undervisnings- og studieformer og er i stor grad 

strukturert. Med utgangspunkt i Nordhaugs (2004, s. 42) læringshierarki, kan BIM-kurset 

som ligger til grunn for denne oppgaven, klassifiseres som et formelt, ikke eksamensorientert 

læringstiltak. Dette er en type tiltak der opplæringen blir dokumentert gjennom bekreftelse på 

deltagelse, uten formell evaluering av det som faktisk blir lært, men som likevel kan 

etterfølges av tester og intern sertifisering (Nordhaug, 2004).  

 

Uformell læring er resultatet av uformell tilgang til kunnskap (Filstad, 2012, s. 60). Den kan 

finne sted i alle mulige sammenhenger hvor det ikke er igangsatt noen organiserte tiltak: i 

interaksjon med arbeidskollegaer, i løsning av konkrete arbeidsoppgaver, gjennom 

observasjon av andres arbeid og praktisering sammen med kollegaer (Boud & Garrick, 1999). 

Uformell læring er situert læring (Eraut, 2004a). Den er med andre ord kontekstavhengig og 

forankret i konkrete arbeidsoppgaver, situasjoner og sosiale relasjoner med kollegaer, 

samarbeidspartnere eller kunder.  

 

3.1.2 Om kombinasjonen av formell og uformell læring 
Det finnes tallrike undersøkelser som viser at den måten arbeidstakere lærer mest på 

arbeidsplassen er gjennom uformell læring (Høyrup & Ellström, 2007). Som Filstad (2008) 

påpeker, har kunnskap først verdi for organisasjonen når den munner ut i det å vite hvordan 

man skal bruke kunnskapen i praktiske arbeidssituasjoner. Derfor argumenterer hun og flere 

andre teoretikere for at læringen bør være situert i arbeid og i selve utførelsen av handlinger.  

 

Det finnes imidlertid også argumenter for betydningen av læring gjennom formelle 

læringstiltak, noe som er relevant for denne studien av overføring fra kurs til praksis. Guile 

og Young (2003) hevder at man ikke kan stole blindt på uformell læring fordi man risikerer å 

gå glipp av kunnskap som ikke alltid er tilgjengelig i uformelle læringssituasjoner. Dette 

gjelder for eksempel teoretisk kunnskap som ikke er knyttet til en spesifikk kontekst, men er 

viktig for utvikling av ferdigheter og kompetanser (Fuller, Munro & Rainbird, 2004). Fuller 

og Unwin (2004, s. 139) argumenterer også for at formell organisert læring på kurs har 
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mange fordeler og i kombinasjon med andre læringsmuligheter utvider læringspotensialet 

som ligger i arbeidsplassen. Forfatterne fremhever følgende fordeler med formell læring: 

 

- den gir ansatte anledning til å utvide deres medlemskap i andre praksisfellesskap og 

krysse grenser mellom sosiale aktiviteter; 

- den skaper mulighet til å få avstand fra rutinepregede handlinger og reflektere over 

egen praksis; 

- den gir ansatte en ekstra mulighet til å skaffe seg relevant teoretisk kunnskap og 

tilleggskvalifikasjoner.  

  

I denne oppgaven er det interessant å vite hva teoretiske rammeverk sier om fordeler og 

potensialer med både uformell og formell læring fordi det kan hjelpe i analysen av 

læringsutbytte fra kurset og i analysen av det som blir overført. I tillegg gir det et grunnlag 

for å vurdere hvorvidt den mest effektive læringen på arbeidsplassen finner sted når formell 

og uformell læring blir integrert og understøtter hverandre.  

 

3.1.3 Skille mellom læring og overføring av læring 
Læring danner naturligvis grunnlaget for overføring og anvendelse av det man har lært. 

Imidlertid kan man ikke sette likhetstegn mellom en vellykket læringssituasjon og automatisk 

overføring av læring til en arbeidssituasjon (Busch, 1992). Selv om en person har utviklet en 

ny ferdighet eller kunnskap, er det ingen garanti for at kunnskapen eller ferdigheten omsettes 

i praksis.  

 

Denne problematikken omtales i den engelskspråklige faglitteraturen som transfer og i den 

norske som overføring. Ifølge Ford og Weissbein (1997, ref. i Culpin et al., 2014, s. 328), bør 

overføring forstås som “anvendelse, generalisering og vedlikehold av nylig tilegnet kunnskap 

og ferdigheter”. En liknende definisjon finner man hos Wahlgren og Aarkog (2012, s. 16) 

som skriver at overføring betyr ”anvendelse af viden og kunnen lært i en sammenhæng til at 

kvalificere handling i en anden sammenhæng”. Felles for definisjonene er at overføring 

betraktes som anvendelse i en situasjon av kunnskap eller ferdigheter tilegnet i en annen 

situasjon. Innenfor arbeidslivsforskningen er det stor interesse for å studere overføring fra 

skole til arbeid, fra arbeids- og livserfaringer til skole (i form av godkjenning av tidligere 



	   12	  

læring), fra opplæringssituasjoner i jobben til vanlige arbeidssituasjoner, og ikke minst som 

overføring av læring fra en arbeidskontekst til en annen (Tennant, 1999, s. 168).  

 

Men selv om man møter mange liknende definisjoner av overføring i faglitteraturen, er det 

ikke dermed sagt at overføring er et enkelt fenomen å beskrive. Forståelsen av hva overføring 

er henger tett sammen med den læringsteoretiske tradisjonen man tilhører. I det følgende vil 

jeg derfor presentere ulike syn på læring sett i lys av to læringsmetaforer som sammenfatter 

flere læringsteoretiske tradisjoner, og diskutere deres betydning for forståelsen av overføring. 

 

3.2 Overføring sett fra ulike perspektiver på kunnskap 

og læring 
Flere teorier forsøker å forklare hvordan mennesker lærer. Ved å analysere, forenkle og 

kombinere typiske trekk ved læringsteoriene, har Anna Sfard (1998) kommet frem til to 

basismetaforer som tar for seg to ulike måter å betrakte læring på. Den ene er læring som 

tilegnelse av kunnskap, den andre er læring som deltagelse i sosiale aktiviteter. Disse to 

tilnærmingene ligger til grunn for flere ulike modeller og teorier om læring og fremhever 

deres grunnleggende forhold til læring (Paavola & Hakkarainen, 2005). De fleste 

læringsteorier faller ikke utelukkende inn under en av disse metaforene, men kan likevel 

klassifiseres som enten tilegnelsesorientert eller deltagelsesorientert (Sølvberg, 2004). Jeg 

skal nå se nærmere på dem.  

 

3.2.1 Læring som tilegnelse av kunnskap 
I henhold til tilegnelsesmetaforen er læring en kognitiv prosess som skjer på det mentale 

planet hos enkeltindividet, men som kan påvirkes både av individuelle og sosiale faktorer 

(Sølvberg, 2004). Dette perspektivet er forankret i eiendomsepistemologi (Newell et al., 

2009, s. 3) og forståelsen av kunnskap som noe enkeltindivider har eller eier. Profesjonell 

læring blir sett på som en individuell prosess der en enkelt arbeidstaker tilegner seg ny 

fagkunnskap og nye kompetanser som gjør personen i stand til å vite hva som skal gjøres, 

samt hvordan og hvorfor (Fenwick & Nerland, 2014, s. 2). 

 

En av læringsteoriene som faller inn under tilegnelsesmetaforen er kognitiv teori. Den ser på 

læring som noe som skjer ”inne i hodet” til det enkelte individ og som ikke er bundet til en 
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kontekst (Sølvberg, 2004). Det man lærer betraktes og analyseres som en ting eller et 

produkt, noe man kan tilegne seg og noe man kan overføre fra en person til en annen og fra 

en kontekst til en annen. Når det gjelder mekanismen bak overføring, forklares den av flere 

kognitive teoretikere som en prosess der elementer av et nytt problem gjenkjennes som deler 

av kjente mønstre eller mentale skjema (Thorndyke, 1984) som konstituerte problemer i 

læringssituasjonen (teorien om identiske elementer i Wahlgren & Aarkog, 2012; Tuomi-

Gröhn & Engeström, 2003). Jo mer like anvendelsessituasjonen og læringssituasjonen er, 

desto enklere er overføringsprosessen.  

  

Det kognitive perspektivet har blitt kritisert for sitt ensidig fokus på den mentale siden av 

læring hos individer (Rommetveit, 1996) og for å betrakte overføring som en enkel og statisk 

prosess, der man tar en lærdom fra en situasjon og bruker den i en annen (Tuomi-Gröhn & 

Engeström, 2003). Læringsprosesser omfatter mye mer enn individet og dets kognitive 

prosesser, og det kommer tydeligere frem i den andre læringsmetaforen.  

 

3.2.2 Læring som deltagelse i sosiale praksiser 
I henhold til deltagelsesmetaforen, ligger hovedformålet med læring i deltagelse i ulike 

former for aktivitet fremfor i tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter. Denne metaforen er 

forankret i praksisepistemologien og forståelsen av kunnskap som “konstruert og forhandlet i 

sosial samhandling” (Newell et al., 2009, s. 4). Kunnskap er ikke noe man eier, men noe man 

gjør, noe man skaper i samhandling med andre mennesker og materielle artefakter. Dette 

perspektivet tar høyde for det kollektive og sosiale i kunnskap og understreker kunnskapens 

kontekstavhengighet. Læring på arbeidsplassen anses som en praktisk prestasjon og en 

prosess som foregår i de ulike aktiviteter og samhandlinger som utgjør jobben (Billett, 2010).  

 

Et eksempel på teorier som faller inn under deltagelsesmetaforen er sosiokulturelle 

læringsteorier. Hager (2011) skriver at i denne tradisjonen forstås læring som et sosialt 

fenomen som foregår gjennom kontinuerlig deltagelse i relevante aktiviteter. Vi handler med 

utgangspunkt i våre erfaringer og bevisst eller ubevisst oppfatter hva omgivelsene krever, 

tillater eller gjør mulig innenfor rammene av en bestemt aktivitet eller virksomhet (jmf. 

activity affordances, Tuomi-Gröhn & Engeström, 2003, s. 25). Læring blir her sett på som 

forankret i konteksten den foregår i, og formet av sosiale, organisasjonsspesifikke og 

kulturelle faktorer. Den grunnleggende analyseenheten i den sosiokulturelle 
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læringstradisjonen er dermed handlinger og praksiser i kulturelle kontekster, enten på 

individuelt eller kollektivt nivå (Tuomi-Gröhn & Engeström, 2003). Hva innebærer dette i 

forhold til overføringsproblematikken? Det finnes ulike synspunkter på dette, og ett syn som 

er mye omtalt i litteraturen om overføring vil kort presenteres her.  

 

Noen teoretikere innenfor det situerte læringsperspektivet bruker Lave og Wengers (1991) 

konsept ”praksisfellesskap” og argumenterer for at man ikke kan snakke om overføring av 

kunnskap og praksiser fra en situasjon til en annen fordi kunnskap og handlinger ikke kan 

løsrives fra konteksten der de oppstår og dermed ikke kan overføres over kontekstuelle 

grenser (Tuomi-Gröhn, Engeström & Young, 2003; Yakhlef, 2010). Dette perspektivet på 

overføring har skapt en omfattende forskningsdebatt. For det første stilte noen seg spørrende 

til hvordan det i det hele tatt er mulig å takle nye situasjoner, hvis man ikke kan snakke om 

overføring av kunnskap fra en situasjon til en annen (Sølvberg, 2004). For det andre var 

argumentene for situert læring ikke sterke nok til å betrakte dekontekstualisert abstrakt læring 

som verdiløs (Tennant, 1999). I den forbindelsen ble det hevdet at kunnskapen bør kunne 

differensieres slik at man kan skille mellom kontekstspesifikk ”ikke-overførbar” kunnskap og 

generisk kunnskap som kan anvendes på tvers av kontekster og situasjoner (Cheng & 

Hampson, 2008; Yakhlef, 2010).  

 

I denne oppgaven vil analysen og diskusjonen av læring og overføring av BIM-kompetanse 

basere seg på en svakere versjon av sosiokulturell læringsteori. En versjon der man 

aksepterer betydningen av å studere overføring som en viktig læringsmekanisme og som 

skiller mellom kontekstspesifikk ikke-overførbar kunnskap og kunnskap som lar seg 

overføre. Uavhengig av hvor læring foregår, understreker et slikt perspektiv også viktigheten 

av å ha mulighet til å praktisere det man lærer, og viser hvordan fysiske omgivelser og 

arbeidsplassens kultur kan forsterke eller begrense læring og overføring av læring (Tennant, 

1999; Eraut, 2004b). Jeg er av den oppfatning at læring og overføring av læring på 

arbeidsplassen foregår i komplekse prosesser, og ved å velge en svakere versjon av 

sosiokulturell teori og betrakte begge læringsmetaforene som komplementerende heller enn 

motsigende håper jeg å kunne belyse ulike aspekter ved disse prosessene.  

 

Siden den valgte sosiokulturelle tilnærmingen gir rom for et bredere syn på kunnskap, vil jeg 

i denne oppgaven i tillegg til skillet mellom overførbar og ikke-overførbar kunnskap bruke 

klassifiseringen foreslått av Guile og Young (2003, s. 68). De sier at kunnskap på 
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arbeidsplassen finnes i ulike former, og skiller mellom kodifisert kunnskap som er all 

eksplisitt kunnskap som finnes i bøker, tekstbøker, PowerPoint-presentasjoner, manualer; 

situert kunnskap som er forankret i en bestemt praksis, som kan tilegnes gjennom deltagelse i 

praksisen, gjøres eksplisitt og kodifiseres i form av oppskrifter, manualer, håndbøker; og taus 

kunnskap som er assosiert med bestemte aktiviteter, men som ikke enkelt kan gjøres eksplisitt 

og uttrykkes med ord. Dette er klassifiseringen jeg vil forholde meg til i resten av oppgaven 

og anvende i analysen og diskusjonen av kunnskap som blir overført eller ikke overført fra 

BIM-kurset.  

 

3.2.3 Overføring i lys av valgt læringsteoretisk perspektiv 
Hvis man anerkjenner at kunnskap i stor grad er kontekstavhengig, kan man ikke betrakte 

overføring bare som direkte anvendelse av det som er lært. Da er den lærende nødt til å 

tilpasse det han eller hun har lært i en situasjon til en ny situasjon. Derfor snakker man i 

forbindelse med overføring om en kompleks prosess som ofte innebærer transformasjon av 

kunnskap (Wahlgren & Aarkog, 2012) og videre læring (Eraut, 2004b). Ifølge Eraut (2004b, 

s. 212), kan overføring ta lang tid og være utfordrende hvis en ny situasjon er ukjent og 

kompleks. Den vil involvere rekonseptualisering av kunnskap på flere ulike måter for å 

tilpasse den til den nye situasjonen.  

 

Med dette som utgangspunkt ønsker jeg i denne oppgaven å bruke en definisjon av 

overføring som rommer både direkte overføring og transformasjon av kunnskap. Derfor 

definerer jeg overføring som en prosess der kunnskap og ferdigheter utviklet i en 

læringskontekst anvendes i en annen situasjon, enten gjennom direkte bruk eller grader av 

tilpasning, transformasjon eller videreutvikling.  

 

3.3 Faktorer som påvirker overføring av læring 
I forrige seksjon skilte jeg mellom læring og overføring og argumenterte for at det ikke er 

noe automatikk mellom læring i en situasjon og overføring av det man har lært til en annen 

situasjon. I den pedagogiske faglitteraturen hersker det stor enighet om at overføring skjer 

kun under bestemte betingelser, som gjerne spiller sammen på en kompleks måte (Illeris & 

Samarbeidspartnere, 2004). Det finnes en del forskning på faktorer som kan virke fremmende 

eller hemmende på overføring av læring i arbeidslivskonteksten. I tabellen under har jeg laget 
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en komparativ oversikt over ulike faktorer som trekkes frem i fire sentrale verk som 

omhandler overføringsproblematikken.  

 
Tabell 1:  Komparativ oversikt over overføringsfaktorer hos ulike teoretikere3 

 Baldwin og Ford 
(1988 ref. i 
Tennant, 1999) 

Cheng og 
Hampson (2008) 

Eraut (2004b) Illeris et al. (2004) 

 
 
 
 
 
 

Faktorer 
som 
påvirker 
overføring 

- egenskaper ved 
den lærende  
 
 
 
 
 
- arbeidsmiljø  
 
- opplæringsdesign 
 
 
 
 

- individuelle trekk 
ved den lærende  
 
- forventede 
resultater av 
opplæring  
 
- arbeidsmiljø  
 
 
 
- jobb og 
karriererelaterte 
faktorer 

- holdningen til den 
lærende 
 
- innholdet i det 
som skal overføres 
 
 
 
 
 
 
- forskjeller mellom 
kontekstene 
 
- tid og innsats 
brukt på 
overføringen  

- den lærende 
 
 
- innholdet i det som 
skal overføres 
 
 
- anvendelsessituasjon 
 
- læringssituasjonen 
 
- anvendelsen 
 

 

Som det kommer frem i tabellen, er det fire overføringsfaktorer som formulert på en noe ulik 

måte, er felles for de fire teoretiske verkene: innholdet i det som skal overføres, individuelle 

trekk ved den lærende, opplæringsdesign og arbeidsmiljø. Disse vil jeg forklare nærmere 

fordi de vil danne grunnlag for klassifiseringen av overføringsfaktorer i analysen av 

datamaterialet. De fire resterende faktorene i kursiv er unike for sine respektive teorier og vil 

på grunn av plassmangel i oppgaven ikke diskuteres i detalj.  

 

3.3.1 Innholdet i det som skal overføres 
Innholdet i det som skal overføres forstås på forskjellige måter i de overnevnte verkene. 

Illeris et al. (2004) deler innholdet inn i to kategorier. Den første er overføring av noe som 

kan knyttes direkte til utførelsen av arbeidet. Her er det snakk om spesifikk overføring av 

ferdigheter eller kunnskap som knytter seg direkte til utførelsen av konkrete arbeidsoppgaver 

og som kan overføres relativt lett (Illeris et al., 2004, s. 174). Den andre innholdskategorien 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Plasseringen av faktorene i tabellen er tilpasset tabellens formål og ikke bestemt av deres 
viktighetsgrad. Tabellen er utformet på denne måten for å visualisere forholdet mellom faktorene på 
tvers av verkene. 
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dreier seg om overføring av noe allment, for eksempel fremgangsmåter som kan anvendes 

bredt i forbindelse med flere forskjellige problemsituasjoner (Illeris et al., 2004). Dette er 

generell overføring som bygger på antagelsen om at mennesker kan lære noe allment som 

kan anvendes på tvers av ulike sammenhenger. Den generelle overføringen er, ifølge Illeris et 

al., mer krevende enn den spesifikke overføringen fordi man må være i stand til å oversette 

kunnskap mellom situasjoner. Slik jeg forstår det må man skille ut kunnskapen fra 

læringskonteksten og tilpasse den til konteksten i den aktuelle situasjonen. Dette reiser et 

didaktisk spørsmål om hvordan man kan undervise i noe generelt på en måte som sikrer at de 

lærende blir i stand til å overføre det i nye sammenhenger, noe som vil til dels diskuteres 

under 3.3.3.  

 

En annen tilnærming til innholdet i det som skal overføres knytter seg til differensiering av 

innholdet etter typer av forventede resultater av opplæringen (Cheng & Hampson, 2008). 

Hvis opplæringen er forventet å resultere i faktakunnskap vil det påvirke overføring på en 

annen måte enn hvis opplæringen resulterer i nye ferdigheter. Diskusjonen om hvordan 

overføring påvirkes av innholdet i det som skal overføres er interessant og blir brukt i min 

analyse av overføring av ulike komponenter i BIM-kompetanse.  

 

3.3.2 Individuelle trekk ved den lærende 
Forskningen rundt overføring har en lang tradisjon med å undersøke hvordan overføring 

påvirkes av individuelle trekk ved den lærende (Cheng & Hampson, 2008). Individets 

personlighet, interesser, psykiske og fysiske evner og tilbøyelighet har alle vært 

studieobjekter (Illeris et al., 2004; Cheng & Hampson, 2008; Kuvaas & Dysvik, 2012). I 

denne masteroppgaven er evner ikke så sentrale fordi de er relativt stabile individuelle 

egenskaper og lar seg ikke i stor grad påvirke av eksterne faktorer (Lai, 2013). Jeg ønsker 

derimot å fokusere på overføringsfaktorer som en organisasjon eller opplæringsansvarlig er i 

stand til å påvirke, og går derfor over til diskusjon av motivasjon som en viktig individuell 

overføringsfaktor.  

  

De lærendes motivasjon til å anvende det de har lært er avgjørende for at overføringen skal 

finne sted. Cheng og Hampson (2008, s. 330) understreker viktigheten av motivasjonen ved å 

fremstille overføringsprosessen som bestående av to deler: motivasjonen til overføring samt 

selve overføringsatferden. I hvilken grad den lærende er motivert til å overføre læring fra 



	   18	  

kurs til arbeid direkte påvirker overføringsatferden og innsatsen som personen legger inn i 

den. Uansett hvilken type kunnskap ønskes overført og uansett hvordan den er utviklet, er det 

den lærende som til syvende og sist må stå for å gjennomføre overføringen (Cheng & 

Hampson, 2008, s. 337). Den lærende må ha lyst til å overføre.  

 

Litteraturen om motivasjon på arbeidsplassen er rikholdig og omfattende (Kuvaas & Dysvik, 

2013). Om motivasjon for overføring skriver Illeris et al. (2004) at dersom den lærende ikke 

har forventninger om at kunnskapen får stor betydning eller konsekvenser for egen 

arbeidssituasjon, vil deres motivasjon for læring og overføring av læring reduseres. Og 

omvendt, vil forventninger om personlig utbytte fra opplæringen øke motivasjonen. Senere i 

oppgaven, under 7.1 i analysen, bygger jeg på denne diskusjonen og gjør rede for andre 

faktorer som virket inn på kursdeltakernes motivasjon til overføring av læringen fra BIM-

kurset.  

 

3.3.3 Opplæringsdesign 
Opplæringsdesign dreier seg først og fremst om hvordan opplæringen kan tilrettelegges slik 

at den styrker deltakernes mulighet for overføring, altså om didaktiske valg knyttet til innhold 

i opplæringen og undervisningsform (Illeris et al., 2004). 

 

Ifølge eksisterende forskning er overføring av viten fra en teoretisk orientert undervisning 

vanskeligere enn overføring av kunnskaper og ferdigheter tilegnet i praktisk orienterte 

opplæringssituasjoner (Illeris et al., 2004, s. 170). Dette kan forklares med at teoretisk 

undervisning i mindre grad egner seg til å gi de lærende forståelse av sammenhengen mellom 

det som læres og konkrete arbeidsoppgaver. Opplevelse av sammenhengen øker hvis man 

organiserer opplæringssituasjoner slik at de i større grad etterlikner den virkelige 

arbeidskonteksten og arbeidsoppgaver (Illeris et al., 2004). Dette kan for eksempel gjøres 

gjennom simulering av arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser eller organisering av 

undervisningen rundt oppgaver eller problemer basert på kritiske arbeidssituasjoner.  

 

En annen måte å styrke de lærendes opplevelse av sammenheng på er å bruke eksempler i 

undervisningen (Illeris et al., 2004). Det gjør det mulig å løsrive det konkrete innholdet fra 

opplæringssituasjonen og vise hvordan det kan anvendes i ulike sammenhenger. Fordi 

eksempler oppfattes som konkretisering av generelle prinsipper og regler, viser de hvordan 
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læringsinnholdet kan omsettes til praksis (Illeris et al., 2004, s. 172). Ved å be de lærende om 

selv å gi, kommentere og forklare eksemplene styrker man forståelse av hvordan den 

teoretiske og abstrakte kunnskapen kan anvendes i praktiske situasjoner.  

 

Forståelse av læringsinnholdet og opplevelse av sammenheng mellom læringsinnholdet og 

praktiske situasjoner er viktig for senere overføring, og er dermed noe opplæringsansvarlig 

må tilrettelegge for i opplæringen. I tillegg vet man at muligheten for overføring øker hvis de 

som skal anvende ny kunnskap og ferdigheter i arbeid føler at de mestrer kunnskapen i 

læringssituasjonen (Busch, 1992; Cheng & Hampson, 2008). Det hevdes at selvtilliten og 

tilliten til egen kompetanse kan forsterkes hvis de lærende har muligheten til å prøve ut 

handlingen i opplæringssituasjonen slik at de får tro på at de klarer å omsette den til praksis 

(Busch & Nordhaug, 1990). Som diskutert overfor, bør denne utprøvingen være så realistisk 

som mulig i forhold til den lærendes arbeidssituasjon og kan med fordel ta utgangspunkt i 

oppgaver som de lærende opplever som relevante (Busch, 1992).  

 

3.3.4 Arbeidsmiljø 
Det er flere forhold ved arbeidsmiljøet som påvirker muligheten til å overføre læring til en 

arbeidssituasjon. Betydningen av et overføringsvennlig arbeidsmiljø understrekes ved at man 

i engelskspråklig litteratur opererer med et separat begrep som bringer frem de 

karakteristikkene ved arbeidsmiljøet som har direkte innflytelse på overføringsprosessen. 

Man snakker om overføringsmiljø eller overføringsklima (eng.: transfer climate) for å 

beskrive i hvilken grad arbeidsplass understøtter overføring (Illeris et al., 2004; Cheng & 

Hampson, 2008). Jeg velger likevel å holde meg til begrepet arbeidsmiljø fordi dette er et 

begrep som er mye brukt i andre sammenhenger og er mer gjenkjennelig for andre.  

 

Holton et al. (1997, ref. i Tennant, 1999, s. 169) identifiserte syv elementer ved 

arbeidsmiljøet som kan virke fremmende eller hemmende på overføring: 

 

1. Muligheter til å bruke nylig tilegnet kunnskap på arbeidsplassen 

(overføringssituasjonens tilgjengelighet, samt tilgang på ressurser og informasjon som 

kan støtte overføring) 

2. Støtte fra veileder (hjelp, positive tilbakemeldinger) 

3. Støtte fra kollegaer (hjelp, positive tilbakemeldinger)  
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4. Positive personlige resultater (forfremmelse, karrieremuligheter) 

5. Negative personlige resultater (irettesettelse) 

6. Sanksjoner fra veileder (likegyldighet, motstand) 

7. Gruppenormer som motvirker bruk av ny kunnskap eller ferdighet 

  

Flere av disse elementene kan anses å være av mellommenneskelige karakter og gir uttrykk 

for at støtte og engasjement fra kollegaer og støtte og faglig oppfølging fra veileder (eller 

opplæringsansvarlig) er vesentlig i overføringsprosessen. Fravær av støtten og faglig 

veiledning, samt likegyldighet eller motstand mot utprøving av nye kunnskaper og 

ferdigheter i arbeidet har en negativ effekt og kan hemme overføring. Culpin et al. (2014, s. 

143) utvider dette bildet ved å vise til resultatene av sin egen og andres forskning som sier at 

også støtte fra ledelsen er høyt signifikant for at overføring skal finne sted.  

 

En liknende faktor som sier noe om arbeidsplassens signaler om overføring er tydelig 

avklaring av forventninger i forhold til hvordan det som læres skal benyttes i jobben (Busch 

& Nordhaug, 1990). Dersom den overordnede har lave eller uklare forventninger til 

deltakerne om hvordan den nye kunnskapen skal brukes i arbeid, kan overføringen utsettes 

eller utebli.  

 

I tillegg til å tilby veiledning og utrykke engasjement og klare forventninger om overføring 

av læring til arbeidssituasjon, kan arbeidsplassen understøtte overføring ved å innføre tiltak 

som kan minne den lærende om den nye kunnskapen. Tennant (1999) eksemplifiserer det 

med Rouiller og Goldsteins situasjonshint (eng.: situational cues) som noen arbeidsplasser 

bruker for å minne den lærende om det som har blitt lært eller for å gi mulighet til å bruke 

kunnskapen fra opplæringen i jobben. Dette kan gjøres for eksempel gjennom setting av nye 

mål som antyder bruk av den nye kunnskapen, gjennom faglig oppfølging ved hjelp av 

regelmessige øvingsoppgaver eller gjennom involvering i nye prosesser som krever bruk av 

kunnskapen.  

	  

Det er flere faktorer i arbeidsmiljøet som påvirker overføring, og kunnskap om og bevissthet 

rundt disse faktorene er viktig for en organisasjon fordi de viser ulike måter organisasjonen 

kan understøtte ansatte i overføring av læring og sørge for at opplæringstiltak resulterer i 

kompetanseutvikling hos den enkelte.  
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3.3.5 Oppsummering 
Med utgangspunkt i fire teoretiske verk som omhandler overføringsproblematikken, er 

følgende grupper faktorer identifisert som vesentlige for overføring av læring fra en 

læringssituasjon til arbeid: innholdet i det som skal overføres, individuelle trekk ved den 

lærende, opplæringsdesign og enkelte forhold i arbeidsmiljø. Ifølge Cheng og Hampson 

(2008) kan disse påvirke både den lærendes motivasjon for overføring og selve 

overføringsprosessen (overføringsatferden). Motivasjonen for overføring er både en del av 

overføringen og en faktor i seg selv fordi den sies å spille en like stor rolle i 

overføringsprosessen som motivasjon for læring gjør i læringsprosessen (Cheng & Hampson, 

2008, s. 330).  

 

Inspirert av Cheng og Hampson (2008) kan man blant de overnevnte faktorene skille mellom 

de som har direkte innflytelse på overføringsprosessen, og de som understøtter eller hemmer 

overføring. Innholdet i det som skal overføres kan forventes å falle inn under den første 

kategorien og bestemme over hvordan overføring vil foregå, om man vil kunne snakke om 

spesifikk overføring eller om en overføring som vil innebære stor grad av transformasjon av 

kunnskap og videre læring. De resterende faktorene – individuelle, didaktiske og 

organisatoriske forhold – kan betraktes som understøttende faktorer som med sitt fravær eller 

tilstedeværelse kan enten hemme overføringsprosessen eller fremme den.  

 

3.4 Kompetanse som tilsiktet resultat av læring 
Ifølge Cupin et al. (2014) er det ikke mulig å studere overføring uten å sette seg inn i hva som 

skal læres for så å kunne overføres til en praksissituasjon. Tidligere var målet for 

undervisning og opplæring å gi den lærende spesifikke kvalifikasjoner, men siden midten av 

1990-tallet har man i økende grad operert med begrepet kompetanse (Illeris et al., 2005). Det 

er et bredere begrep som omfatter mer enn kunnskap og ferdigheter som utgjør det å ha 

riktige kvalifikasjoner til å utføre et yrke.  

 

Jeg ønsker å bringe kompetansebegrepet inn i oppgaven av to grunner: for det første for å 

bruke det som analytisk verktøy for beskrivelse av nye komponenter i BIM-kompetansen til 

prosjekteringsledere; og for det andre for å ha mulighet til å gå utover kunnskaper og 

ferdigheter i analysen av det som blir lært og overført.  
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3.4.1 Definisjon av kompetanse 
I denne oppgaven har jeg valgt å benytte meg av kompetansedefinisjonen til Lai (2013). Jeg 

benytter meg av hennes definisjon fordi den er kortfattet og entydig og får med seg de samme 

strukturelle komponenter som man finner hos andre forfattere (Jørgensen, 1999; Illeris et al., 

2005). Lai (2013, s. 46) definerer kompetanse som ”de samlede kunnskaper, ferdigheter, 

evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle oppgaver i tråd med definerte krav 

og mål”. Definisjonen er avklarende for hvordan kompetanse kan brytes ned til 

enkeltelementer og har dermed en verdi for det første forskningsspørsmålet i oppgaven. 

Imidlertid plasserer den kompetanse utelukkende hos individet, og derfor ønsker jeg å 

nyansere den med Nygrens (2004, s. 147) beskrivelse av kompetanse som dobbelt situert. 

Nygren mener at kompetanse er situert både i de mentale prosessene i personen og i de 

sosiokulturelle og materielle omgivelser der kompetansen har vært praktisert og utviklet. 

Dette går ikke nødvendigvis imot den valgte definisjonen, men fungerer som en viktig 

presisering med tanke på den sosiokulturelle læringsteoretiske tilnærmingen oppgaven 

bygger på.  

 

3.4.2 Kompetansekomponenter 
Det er vanlig å inkludere kunnskaper, ferdigheter og evner som kjernekomponenter i 

kompetanse på individnivå, men det hersker noe uenighet om og i hvor stor grad holdninger 

også bør betraktes som en del av kompetansebegrepet (Lai, 2013, s. 47). Ut fra perspektivet 

presentert hos Lai (2013) er de avgjørende for en persons potensial. I det følgende skal jeg 

gjøre kort rede for hver av komponentene i kompetansebegrepet. Kompetansekomponentene 

blir først presentert hver for seg og så delt inn på tvers etter kompetanseformer.  

 

Lai (2013, s. 47) definerer kunnskap som ”en persons data- eller informasjonsbase”, ”det man 

vet eller tror at man vet”, noe som i min tolkning innebærer et eiendomsperspektiv på 

kunnskap.  

 

Lai deler kunnskap i tre klasser. Deklarativ kunnskap er kunnskap om ting og saksforhold. 

Den omfatter fakta, informasjon, generelle sammenhenger, påstander, konsepter. Deklarativ 

kunnskap varierer i kompleksitet, alt fra enkel faktakunnskap til mer avansert konseptuell 

kunnskap om arbeidsprosesser, om komponenter i en maskin og hvordan de fungerer sammen, 

detaljert yrkeskunnskap osv. Prosedyrisk kunnskap er kunnskap om hvordan noe skal gjøres, 
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om konkrete prosesser og metoder. Kausal kunnskap er antagelser om kausale sammenhenger 

og relasjoner. Eksempelvis kan det være antagelser om sammenhenger mellom ulike 

ledelsesformer og medarbeidernes motivasjon (Lai, 2013, s. 47).  

 

Hvis man setter denne klassifikasjonen opp mot Guile og Youngs (2003) inndeling av 

kunnskap presentert tidligere, kan man tenke seg at det er deklarativ kunnskap som egner seg 

best for kodifisering og eksplisittgjøring. Prosedyrisk og kausal kunnskap er i stor grad situert 

kunnskap som er forankret i en bestemt praksis; den kan gjøres eksplisitt, men har også en 

vesentlig taus dimensjon ved seg.  

 

Lai (2013, s. 49) definerer ferdigheter som ”evnen til å utføre komplekse, velorganiserte 

atferdsmønstre på en smidig og tilpasningsdyktig måte for å nå definerte mål”. Det er den 

kompetansekomponenten som er nærmest knyttet til praktisk handling. Ferdigheter kan deles 

inn i observerbare og ikke observerbare. Eksempler på lett observerbare ferdigheter er knyttet 

til fysisk handling (håndtere teknologi, bruke verktøy) eller som gir direkte atferdsmessige 

uttrykk (motivere, overbevise). Ferdigheter som ikke er lett observerbare er ofte knyttet til 

analytiske behov, for eksempel å tolke situasjonen og vurdere løsninger.  

 

Ifølge Lai (2013, s. 50), reflekterer evner det personen har av ”relativt stabile egenskaper, 

kvaliteter og talenter som påvirker mulighetene til å utføre en oppgave og til å tilegne seg og 

anvende nye kunnskaper, ferdigheter og holdninger”. Evner har dermed direkte innvirkning 

på tilegnelse og utvikling av resten av kompetansekomponentene, men modifiseres og 

utvikles i liten grad selv. Om det er hensiktsmessig å tilskrive evner en såpass stabil karakter 

kan diskuteres, men den diskusjonen skal jeg ikke gå inn i fordi evnebegrepet ikke er veldig 

sentralt i denne oppgaven.  

 

Holdninger anses av Lai som en av kompetansens viktigste komponenter (Lai, 2013, s. 50). 

De reflekterer personens syn på seg selv og sitt potensial, har betydning for motivasjonen til å 

lære og gjøre en innsats, og for utførelse av arbeidsoppgaver og kommunikasjon og omgang 

med medarbeidere og kunder. Holdninger er en del av det potensialet som skal til for å utføre 

oppgaver og nå mål på ønsket måte.  

 

Det er en intrikat sammenheng mellom kompetansekomponentene. Ferdigheter blir påvirket 

av personens kunnskap, evner og holdninger. For å utvikle en ferdighet må personen ha 
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kunnskap om hvordan ferdigheten skal utføres. Denne kunnskapen kan tilegnes i sin 

eksplisitte form, men er ikke avhengig av det. Den kan også utvikles gjennom øvelse over tid, 

observasjon eller imitasjon av andres atferd. Og mens noe kunnskap ligger til grunn for og 

kommer til uttrykk i ferdigheter (for eksempel kunnskap om hva man gjør for å starte en bil), 

gjør annen kunnskap ikke nødvendigvis det, men er likevel essensiell for vellykket arbeid 

(for eksempel forståelse av en organisasjonskultur) (Nordhaug, 1993).  

 

Kompetansekomponentene er ellers nær koblet sammen. De glir inn i hverandre og utgjør til 

sammen en persons kompetanse som danner grunnlag for et potensial til handling, endring og 

læring. I et organisasjonsperspektiv får kunnskaper, evner og holdninger større verdi når de 

kommer til uttrykk i ferdigheter og er koblet til konkret atferd (Lai, 2013).  

 

3.4.3 Kompetanseformer 
Som analyseredskap i arbeidet med kompetanse, om det skal handle om 

kompetansekartlegging eller kompetanseheving, foreslår Lai en inndeling av kompetanse på 

tvers av kompetansekomponenter i kompetanseformer. Inndelingen presenteres i tabellen 

nedenfor. 

 
Tabell 2:  Hovedkategorier i kompetanseformer (Lai, 2013, s. 56)  

Faglig kompetanse Kompetanse som er direkte relevant for å kunne utføre gitte oppgaver og funksjoner på 
en faglig (yrkesmessig, teknisk, praktisk) fullgod og formålstjenlig måte. 

Ledermessig 
kompetanse 

Kompetanse som er relevant for oppgavemessig, personalmessig eller strategisk 
ledelse, herunder beslutningstaking, organisering, måldefinering, motivering og 
tilrettelegging for måloppnåelse.  

Personlig 
kompetanse 

Kompetanse utover det rent faglige, som påvirker egen oppgaveutførelse isolert sett, 
herunder ansvarsfølelse, etisk bevissthet, fleksibilitet, nøyaktighet, kreativitet og evne 
til ny- og egenutvikling. 

Sosial kompetanse Kompetanse som er viktig for samarbeid med andre, herunder kommunikasjons- og 
samarbeidsferdigheter, samt evner til utvikling i samarbeid med andre.  

 

Ved å skille mellom kompetansekomponenter og kompetanseformer har Lai laget et skjema 

som kan brukes i arbeidet med kompetanseanalyse på en arbeidsplass. Her er et omriss av 

skjemaet i uutfylt stand (Lai, 2013, s. 73).  
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Tabell 3:  Skjema for analyse av kompetansekomponenter (etter Lai, 2013)  

Kompetanse - 
komponenter 

Generiske kompetanseformer 
FAGLIG LEDERMESSIG PERSONLIG SOSIAL 

Kunnskaper   
 

   
 

Ferdigheter       
 

Evner      
 

Holdninger     
  

  

 
 

3.5 Oppsummering  
I de foregående seksjonene har jeg presentert utdrag fra læringsteorier og læringsteoretiske 

perspektiver som er relevante for forståelsen av læring og overføring av læring på 

arbeidsplassen. Videre, med utgangspunkt i to grunnleggende syn på kunnskap og læring, har 

jeg presentert den læringsteoretiske tilnærmingen som denne oppgaven bygger på. Dette er en 

tilnærming som fokuserer på læring på individnivå men i en sosial kontekst og betrakter det 

kognitive og sosiokulturelle perspektivene på læring som komplementerende. Inspirert av 

denne tilnærmingen definerte jeg overføring som en prosess der kunnskap og ferdigheter 

utviklet i en læringskontekst anvendes i en annen situasjon, enten gjennom direkte bruk eller 

grader av tilpasning eller videreutvikling. Faktorer i individet, opplæringsdesignet, 

læringsinnholdet og arbeidsmiljøet kan påvirke overføringen.  

 

I siste del av teorien har jeg gjort rede for begrepet kompetanse og den kompetansetypologien 

som jeg ønsker å benytte meg av i analysen og diskusjonen senere i oppgaven. Kompetansen 

anses som bestående av kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger av faglig, ledermessig, 

personlig og sosial karakter. Jeg vil bruke den ovennevnte typologien som verktøy for 

analysen av kompetanse til prosjekteringsledere i BIM-prosjekter og i forbindelse med 

analysen og diskusjonen av overføring av læring fra BIM-kurset. Ifølge Nordhaug (1993, s. 

34), kan læring som resultat av et kompetanseutviklingstiltak føre til endringer i mange 

kompetansekomponenter: kunnskaper, ferdigheter, holdninger og til dels evner. Derfor kan 

det være interessant å differensiere mellom disse og ha rom for å operere med flere 

komponenter enn bare kunnskap og ferdigheter. 
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4 Metode 
For å studere overføring av BIM-kompetanse og belyse den valgte problemstillingen har jeg 

gjennomført en casestudie med en kvalitativ tilnærming, der datamaterialet er samlet 

gjennom åpne og halvstrukturerte intervjuer, observasjoner og dokumentanalyse. Tabellen 

nedenfor gir oversikt over datainnsamlingsmetodene som er brukt til å samle inn hoveddata 

og understøttende data.  

 
Tabell 4:  Oversikt over datainnsamlingsmetoder 

Kilder        Datainnsamlingsmetode Antall 

Hovedkilder • Halvstrukturerte intervjuer med kursdeltakere 

• Halvstrukturerte intervjuer med andre 

7 

2 

Understøttende kilder • Deltakende observasjon av BIM-kurs 

• Passiv observasjon av et BIM-møte 

• Dokumentanalyse 

1 

1 

6 

Kilder fra pilotfasen • Åpne intervjuer 

• Deltakende observasjon av studentseminar i BIM 

• Passiv observasjon av buildingSMARTs medlemsmøte  

7 

1 

1 

 

I dette kapittelet gjør jeg rede for valg av undersøkelsesdesign, metoder for datainnsamling 

og analyse, og for gangen i forskningsprosessen. Til slutt diskuterer jeg oppgavens validitet, 

reliabilitet og overførbarhet.  

	  
4.1 Valg av undersøkelsesdesign og metodisk tilnærming 
For studier der hensikten ikke er å finne kausale forhold mellom enhetene, men heller si noe 

generelt med utgangspunkt i noe spesifikt, vil valg av undersøkelsesdesign avhenge av 

forholdet mellom dybden og bredden på studiet (Jacobsen, 2015). Dybde sier noe om hvor 

mange nyanser av fenomenet (variabler) man ønsker å få med seg, mens bredde referer til 

antall enheter man ønsker å undersøke. Ofte har forskere et valg mellom et ekstensivt 

opplegg (få variabler, men mange enheter) og et intensivt opplegg (mange variabler, men få 

enheter). Ut fra min problemstilling og ressursene jeg hadde til rådighet valgte jeg et intensivt 

design. Det skulle gjøre det mulig å gå i dybden på overføring av BIM-kompetansen fra det 

valgte kurset til praktisk arbeid, med de individuelle variasjoner og likheter som skulle finnes 

i opplevelsen av overføring blant informantene.  
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I tråd med definisjonene til Jacobsen (2015), Thagaard (2013) og Yin (2014) bygger denne 

masteroppgaven på en casestudie som er en variant av intensivt forskningsdesign. Det er en 

studie av overføringsfenomenet i en reell kontekst avgrenset i tid og sted, og jeg antar at 

konteksten – både kurset som læring overføres fra og arbeidsplassen – er relevant for hvordan 

overføring foregår. Samtidig er min forskningsinteresse ikke begrenset bare til overføring av 

BIM-kompetanse fra akkurat det valgte kurset og i den gitte organisasjonen; intensjonen med 

studien er å kunne si noe mer generelt om overføring av BIM-kompetanse fra organiserte 

læringstiltak på arbeidsplassen. Jeg går ut ifra at mitt case kan ligne på andre tilfeller av BIM-

opplæring og illustrere aspekter ved overføring av BIM-kompetanse som muligens kan være 

gyldige for andre kurs og organisasjoner (Baxter & Jack, 2008). Dermed kan studien, etter 

Stakes (1995) typologi, karakteriseres som en instrumentell casestudie.  

 

Datainnsamlingsmetodene som jeg valgte for å belyse problemsstillingen kan videre 

karakterisere studien som kvalitativ (Gherardi, 2006). Tanken var at takket være fyldige data 

om personer, situasjoner, handlinger, perspektiver som kvalitative metoder gir tilgang til, 

kunne jeg kartlegge informantenes subjektive opplevelser og erfaringer fra overføring av 

BIM-kompetanse og dermed forstå overføringsfenomenet i sin naturlige kontekst.  

 

Thagaard (2013) trekker frem to aspekter ved den kvalitative forskningsprosessen som var 

viktig for meg å være bevisst på. På den ene siden snakker hun om betydningen av å leve seg 

inn i det sosiale fenomenet forskeren studerer for å få innsikt i det (Thagaard 20013, s. 16). 

På den andre siden er hun opptatt av forskningens reliabilitet og understreker viktigheten av å 

forholde seg systematisk til fremgangsmåter i forskningsprosessen (Thagaard 20013, s. 15). 

Siden dette er mitt første forskningsprosjekt har jeg prøvd å være oppmerksom på denne 

kombinasjonen av innlevelse og systematikk. Med lite forkunnskap om BIM og 

overføringsfenomenet har jeg vært opptatt av å skaffe meg forståelse av feltet gjennom å 

være åpen og mottakelig for inntrykk. Samtidig har jeg etterstrebet å ha en systematisk 

fremgangsmåte og redegjøre for avgjørelser jeg måtte ta underveis. Disse blir presentert i 

neste seksjon, der jeg går nærmere inn på undersøkelsesprosessen. 

 

4.2 Fasene i forskningsprosessen 
Ifølge Thagaard (2013), kan den kvalitative forskningsprosessen til en vis grad betraktes som 

inndelt i ulike faser. Disse fasene kan til dels overlappe med hverandre, og i mange tilfeller 
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foregå i flere omganger slik at man snakker om forskningsprosessen som en ”syklisk 

modell”. Prosessen bak denne oppgaven har også vært langt fra lineær, spesielt med tanke på 

utforming av problemstillingen. Likevel kan den grovt deles inn i en tidlig utforskende fase, 

en mellomfase knyttet til datainnsamling, og en senere fase knyttet til analyse og tolkning av 

datamaterialet.  

 

4.2.1 Den utforskende fasen 
Den utforskende fasen i studien begynte høsten 2015 i det jeg bestemte meg for tema for 

masteroppgaven. Jeg ønsket å skrive om læring av BIM på arbeidsplassen, uten at jeg hadde 

konkretisert det ytterligere. For å kartlegge feltet og lære om BIM gjorde jeg en 

litteraturgjennomgang og gjennomførte åpne intervjuer. Teknologien rundt BIM er i 

kontinuerlig utvikling, slik at litteraturen fra 10 år tilbake i mange tilfeller er utdatert. Jeg 

forsøkte derfor å avgrense søket mitt til publikasjoner fra de siste 5-7 årene. Parallelt med 

litteraturgjennomgangen jobbet jeg med å identifisere aktører i byggebransjen i Norge som er 

berørt av BIM: byggherrer, rådgivere, entreprenører, programvareleverandører, fagforeninger 

og interesseorganisasjoner. Samtidig etablerte jeg kontakt med potensielle 

samarbeidspartnere.  

 

En klar fremgang i arbeidet skjedde da jeg kom i kontakt med den utdanningsansvarlige i 

interesseorganisasjonen buildingSMART Norge som siden har fungert som min ”portvakt” 

(Thagaard, 2013) og gitt meg tilgang til BIM-miljøet i Norge. Takket være ham kunne jeg 

lettere ta kontakt med relevante personer ved å henvende meg til dem personlig og bruke ham 

som referanse. I tillegg fikk jeg informasjon om og adgang til BIM-relaterte arrangementer i 

regi av buildingSMART Norge og Fagskolen i Oslo Akershus som jeg deltok i høsten 2015.  

 

På dette viset etablerte jeg kontakt med BIM-personer i syv ulike organisasjoner som var 

villige til å stille opp til en åpen samtale og fortelle meg om hvordan deres organisasjon 

brukte BIM eller drev med opplæring av BIM. I tillegg var målet å undersøke om noen av 

organisasjonene var interessert i å samarbeide med meg videre. Jeg gjennomførte til sammen 

syv samtaler som varte fra en time til tre timer hver. Etter hver samtale ble det skrevet et 

oppsummerende notat. Jeg lærte mye av disse samtalene og valgte å betrakte alle 

samtalepartnerne som viktige informanter for oppgaven – personer som ikke var del av 
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gruppen som undersøkes, men som har god kjennskap til feltet (Jacobsen, 2015). Jeg brukte 

informasjonen fra disse samtalene som bakgrunnsinformasjon for oppgaven.  

 

I begynnelsen av februar 2016 hadde jeg avklart hvilket kurs i hvilken organisasjon jeg skulle 

studere. Det valgte BIM-kurset for prosjekteringsledere i Skanska passet bra med temaet for 

oppgaven og det teoretiske perspektivet. Det tok for seg både opplæring i bruk av teknisk 

verktøy og samhandlingsprosesser og ble gjennomført i løpet av det siste halvåret i 2015. 

Tidspunktet for gjennomføring var viktig fordi jeg ønsket at kursdeltakerne fortsatt kunne 

huske detaljer fra kurset, samtidig som de hadde hatt tid til å bruke kunnskap fra kurset i 

praktisk arbeid. Utvelgelsesprosessen var til dels styrt av disse kriteriene og til dels bestemt 

av tilgjengelighetsprinsippet (Thagaard, 2013, s. 61).  

 

4.2.2 Datainnsamlingsfasen 
Mitt hoveddatamateriale baser seg primært på data fra halvstrukturerte intervjuer. 

Intervjuobjektene består av et utvalg av deltakere i BIM-kurset, en kursholder og en person 

med spesiell ekspertise innenfor BIM i organisasjonen. Fordi disse er personer med direkte 

kjennskap til mitt tema, er de her å regnes som respondenter (Jacobsen, 2015).  

 

Jeg supplerte mine hoveddata med arkivdata og kontekstuelle data fra kursbeskrivelse, 

stillingsbeskrivelser og styringsdokumenter som organisasjonen ga meg tilgang til. I tillegg 

fikk jeg mulighet til å være tilstede og observere to situasjoner som var sentrale for 

problemstillingen min – et BIM-møte på byggeplassen ledet av en prosjektgruppeleder som 

jeg senere skulle intervjue, og selve BIM-kurset.  

 

Tidspunktene for observasjonene og samtalene ble satt ut fra det som var praktisk mulig for 

respondentene, noe som gjorde at de ble spredt over en periode på fire uker. Samtidig ga det 

meg mulighet til å gradvis samle inn informasjon fra forskjellige kilder, legge inn tid til første 

bearbeiding av innsamlede data og til å justere spørsmål i intervjueguidene ut fra den 

informasjonen som jeg fikk inn og som resultat av gradvis videreutvikling og presisering av 

problemstillingen.  
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Dokumentanalyse 

Innhenting av data via dokumenter blir ofte sett på som relevant i casestudier (Yin 2014, s. 

105), og i dagens forskning er det et vidt spekter av kilder som går under begrepet 

“dokument”. For eksempel, definerer Altheide (1996, s. 2) dokumenter som “any symbolic 

representation that can be recorded or retrieved for analysis”.  

 

I denne oppgaven benyttes hovedsakelig følgende skriftlige kilder: kursbeskrivelse i form av 

en PowerPoint-presentasjon, læringsmateriell utdelt på kurset (styringsdokumenter for BIM, 

Solibri-veiledning), to stillingsbeskrivelser for prosjekteringslederrollen og Skanskas 

hjemmeside. Informasjonen i kursbeskrivelsen og læringsmateriellet ble brukt både under 

konstruksjonen av intervjuguider og i senere analyse, stillingsbeskrivelsene fungerte 

hovedsakelig som informasjonskilder i analysearbeidet, mens internettsidene ble benyttet til 

innhenting av informasjon om konteksten innad i organisasjonen.  

 

Observasjon  

Ifølge Yin (2014), kan observasjon ofte være nyttig dersom man ønsker mer informasjon om 

fenomenet man studerer. For mitt vedkommende var tilstedeværelse i et BIM-møte og et 

BIM-kurs viktige informasjonskilder både for å forstå prosjekteringslederrollen, praktisk 

bruk av BIM-modeller og kursets metodiske valg og design. I det første tilfellet var jeg 

tilstede som passiv observatør; i det andre tilfellet gjennomførte jeg deltakende observasjon. 

 

Målet med observasjonen av BIM-møtet var å få innsikt i arbeidsoppgavene som en 

prosjekteringsleder har i forbindelse med å lede et tverrfaglig BIM-møte. I forkant av 

observasjonen utarbeidet jeg en observasjonsguide som presiserte hvilke aspekter av møtet 

det kunne være viktig å legge merke til: oversikt over deltakere, gangen i møtet, bruk av 

BIM-modellen, utfordringer knyttet til modellen og samhandlingen, prosjekteringslederrollen.  

 

I møtesettingen var det naturlig å gjøre direkte observasjon (Yin, 2014). Jeg satt ved bordet 

på lik linje med de andre deltakerne, fulgte med på det som foregikk, tok notater, men deltok 

ikke aktivt i møtet. Tanken var at mitt nærvær skulle ha minst mulig innvirkning på 

interaksjonen i møtet. Og selv om noen av deltakerne i begynnelsen av møtet spøkte med 

hvordan det å ha en kvinnelig pedagog ved bordet ville ha en modererende effekt på en 

mannsdominert diskusjon, virket det etter hvert som de glemte om min tilstedeværelse. På 

bakgrunn av notatene fra møtet skrev jeg i etterkant et feltnotat.  
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Den andre observasjonen som ble gjennomført kan kategoriseres som deltakende observasjon. 

Ved å delta i et BIM-kurs som var likt det informantene mine hadde tatt høsten 2015 ønsket 

jeg å få innsikt i hvordan læringsstoffet ble lagt frem. I tillegg ønsket jeg å få inntrykk om det 

var noen momenter ved kurset som kunne bidra til overføringen av læring og hvordan 

kursdeltakerne forventes å bruke læringen fra kurset. I løpet av det åtte timer lange kurset 

ønsket jeg også å etablere personlig kontakt med deltakerne og gjøre dem kjent med mitt 

prosjekt og forskningstema på en måte som kunne ufarliggjøre intervjuene og lette 

rekruttering til intervjuene. Jeg betraktet kurset også som en arena for min egen læring og for 

innsamling av informasjon om BIM. På samme måte som med observasjon av BIM-møtet, 

ble det i forkant utarbeidet en observasjonsguide. Den hjalp meg holde oppmerksomheten for 

et utvalg av momenter oppe gjennom kurset, noe som visste seg nyttig under en såpass lang 

observasjon. Basert på observasjonsnotatene mine skrev jeg et oppsummerende feltnotat.  

 

Intervju 

Hovedmålet for intervjuene var å få innsikt i hvordan respondentene opplevde sin rolle i 

byggeprosjekter, samt i deres opplevelser knyttet til overføring av læring fra BIM-kurset til 

praktisk bruk i prosjektarbeid, med de individuelle variasjoner og likheter som fantes blant 

respondentene (Dalen, 2011).  

 

Intervjuene mine kan betegnes som halvstrukturerte. I henhold til Kvale, Brinkmann, 

Anderssen og Rygge (2009) var målet at intervjuene skulle være avgrensede og konkrete, 

men samtidig åpne slik at respondentene følte de hadde anledning til å utdype og reflektere 

under samtalen, og jeg kunne følge opp svarene og historiene til respondentene. Intervjuene 

varte fra 40 til 120 minutter, avhengig av hvor mye respondentene hadde å fortelle og tiden 

de hadde til rådighet. Alle intervjuene, unntatt ett, fant sted på respondentenes arbeidsplass – 

enten på fast kontor eller anleggskontor på byggeplass. Alle intervjuene ble gjennomført 

individuelt og tatt opp med appen ALON Dictophone, etter samtykke fra intervjuobjektene. 

Dette gjorde det mulig for meg å sjekke nøyaktig hva som ble sagt for å kunne gjengi sitater 

korrekt.  

 

Valg av respondenter 

Jeg fikk hjelp fra min kontaktperson i Skanska for å komme i kontakt med potensielle 

respondenter. Han sendte en felles e-post til tidligere kursdeltagere og presenterte prosjektet 
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mitt for dem. Personer som var villige til å delta i undersøkelsen, kunne kontakte meg direkte 

på e-post. Dette førte til at jeg fikk svar fra fire personer som var villige til å stille opp for 

intervju, noe som var mindre enn det jeg hadde håpet på. For å løse denne situasjonen, 

revurderte jeg mine kriterier for aktuelle deltakere og åpnet for å utvide utvalget til å 

inkludere deltakere fra et kurs våren 2016. Med en liten justering i temaer for intervjuene og 

en ny teoretisk vinkling så jeg at jeg gjennom intervju med kursdeltakere rett etter kurset 

kunne få innsikt i deres tanker om og motivasjon til overføring. Takket være fleksibiliteten 

kvalitativ forskning tillater, kunne jeg gjøre en slik endring i forskningsdesignet.  

 

Utvalget kan betraktes som strategisk fordi deltakerne representerte egenskaper som var 

relevante for problemstillingen (Thagaard, 2013). Fremgangsmåten for å velge ut deltakere 

var basert på tilgjengelighetsprinsippet (Thagaard, 2013), noe som gjorde at kriteriene for 

relevans måtte justeres for å utvide grunnlaget for strategisk utvalg. På den måten utviklet 

utvalget seg til å bestå av to grupper kursdeltakere (en gruppe med fire personer fra høstens 

kurs og en gruppe med tre personer fra vårens kurs), en kursholder og en person med spesiell 

ekspertise innenfor BIM. Utvalgets størrelse virket forsvarlig. Et ideelt utvalg ville nok ha 

bestått av flere av høstens kursdeltakere uten tidligere erfaring fra BIM-prosjekter. Men det 

var ikke praktisk mulig å få til, og med tanke på tiden som ville kreves for å bearbeide og 

analysere datamaterialet på en grundig måte virket ni informanter som et tilstrekkelig antall.  

 

Intervjuguide 

Jeg utarbeidet litt forskjellige intervjuguider til forskjellige respondenter, til sammen fire 

guider. Intervjuguiden beregnet på deltakerne i høstens BIM-kurs tok for seg respondentenes 

opplevelse av prosjekteringslederrollen og kompetansen den krevde, deres opplevd 

læringsutbytte fra kurset og erfaringer med overføring av kunnskapen fra kurset til praksis. 

Intervjueguiden beregnet for kursdeltakere i vårens kurs startet med de samme spørsmålene 

om prosjekteringslederrollen og læringsutbytte, men deretter fokuserte på respondentenes 

tanker om og motivasjon for overføring. I begge tilfeller var det viktig å få innsikt i hvilket 

utbytte respondentene hadde fått fra BIM-kurset på basis av en antagelse om at man ikke kan 

overføre kompetanse som man ikke har lært.  

 

Målet med intervjuet med kursholderen var å få innsikt i kontekstuelle betingelser for BIM-

kurset i organisasjonen, samt få innsikt i detaljer ved organisering og gjennomføring av 

kurset med tanke på hvordan disse kunne påvirke overføring. Og siste intervju var fokusert på 
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organisasjonen som den store konteksten for caset og organisasjonens erfaringer med BIM. 

Felles for intervjuguidene var at de fokuserte på bestemte temaområder, og de eksakte 

spørsmålsformuleringene var kun veiledende for intervjueren. Formuleringene på mange 

spørsmål var åpne og oppfordret intervjudeltakerne til å gå i dybden på temaene som bringes 

frem. Alle intervjuguidene finnes i vedlegg 4. 

 

Alt datamaterialet fra intervjuene ble transkribert fortløpende etter at opptakene ble gjort. I 

transkripsjonen valgte jeg å kun gjengi det verbale språket, men med ganske stor nøyaktighet. 

Transkriberingen viste seg å være en viktig del av analyseprosessen fordi denne nære 

kontakten med teksten utløste nye tanker og ideer til koding og strukturering av 

datamaterialet. Disse ble notert på slutten av hvert transkribert intervju og senere samlet i 

eget dokument.  

 

4.2.3 Analyse og tolkning av empirisk materiale 
I analysen av datamaterialet benyttet jeg meg av en kombinasjon av personsentrerte og 

temasentrerte analytiske tilnærminger (Dalen, 2011; Thagaard, 2013). I den tidlige fasen av 

bearbeidelsen av dataene brukte jeg en personsentrert tilnærming for å få oversikt over 

materialet og skaffe meg et helhetlig bilde av hver person og hans eller hennes oppfatning av 

de ulike temaene i undersøkelsen. I dette arbeidet fulgte jeg i stor grad de første trinnene i 

den personsentrerte analysen beskrevet i Thagaard (2013). Jeg sammenfattet data fra hvert 

intervju i en forkortet versjon, segmenterte datamaterialet, kodet hvert segment og 

klassifiserte segmentene relevante for problemstillingen. Deretter skiftet jeg 

oppmerksomheten til de enkelte temaer i materialet ved å sammenholde informasjon fra alle 

deltakerne i undersøkelsen.  

 

I arbeidet med teorien hadde jeg identifisert noen hovedtemaer som ble brukt i oppbyggingen 

av intervjuguidene og senere som kategorier i analyseprosessen. Som nevnt tidligere, hadde 

jeg organisert spørsmålene i intervjuguidene for kursdeltakerne under følgende temaer: 

prosjekteringslederrolle og kompetanse, læringsutbytte fra kurset og erfaringer med / 

motivasjon for overføring. Disse temaer kan sies å delvis korrespondere med kategoriene som 

vokste frem i analysearbeidet, samtidig som det endelige fokuset på overføringsfaktorer er 

noe som utviklet seg underveis i analysen.  
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For å sammenligne informasjon fra alle deltakerne på en systematisk måte og analysere 

enkelttemaer på tvers av materialet valgte jeg å benytte meg av tematiske matriser (Thagaard, 

2013). Jeg lagde en matrise for hvert hovedtema i datamaterialet. Alle relevante utsagn som 

passet inn i et hovedtema var samlet i en tabell og delt opp i logiske bolker. Disse ble først 

oppsummert med ett ord, en frase eller en setning og så tildelt et meningsbærende kodeord 

eller knyttet til et relevant teoretisk begrep. Den siste spalten i matrisen ble brukt til tolkning 

og kommentar. Deretter gikk jeg frem og tilbake mellom de enkelte delene i matrisen og 

kontekstene som delene stammet fra for å se etter mening, fellestrekk, nyanser og 

sammenhenger i dataene. Etter hvert som jeg så mønstre i intervjudataene lagde jeg nye 

varianter av matrisene for å bringe frem mer spesifikke inndelinger av kategoriene og 

samspill mellom dem i konsentrert form. Min analyseprosess var dermed i en stor, men ikke 

utelukkende, grad preget av en induktiv tilnærming (Thagaard, 2013). I begynnelsen jobbet 

jeg hovedsakelig fra data til begreper og deretter gikk tilbake til teori for å innarbeide 

teoretiske begreper som var relevante for studien.  

	  

4.3 Reliabilitet, validitet og overførbarhet 
4.3.1 Reliabilitet 
Begrepet reliabilitet knyttes til vurdering av forskningens pålitelighet og til spørsmålet om en 

annen forsker ved anvendelse av de samme metodene ville komme frem til samme resultat 

(Thagaard, 2013). I kvalitative studier er kravet om reliabilitet mindre hensiktsmessig enn i 

kvantitativ forskning siden det ikke benyttes strukturerte datainnsamlingsteknikker og 

forskeren selv utgjør en viktig del av undersøkelsen. De resultatene som forskeren kommer 

frem til er avhengig av forskerens subjektive tolkninger av datamaterialet og hans eller 

hennes erfaringsbakgrunn (Johannessen, Tufte & Kristoffersen, 2005). Ifølge Thagaard 

(2013), kan reliabiliteten til en kvalitativ studie likevel styrkes ved at forskeren i detalj 

redegjør for fremgangsmåter for innsamling, analyse og tolkning av data, og gjør 

vurderingene tatt underveis i prosessen synlige for leseren. I den forbindelse kan man også 

reflektere over hvordan konteksten for innsamling av data var og om forskerens relasjon til 

deltakerne i prosjektet kan ha påvirket informasjonen forskeren har fått (Thagaard, 2013).  

	  

For å styrke reliabiliteten i denne studien har jeg forsøkt å beskrive undersøkelsesprosessen 

på en transparent og presis måte og begrunne de valgene som er tatt underveis. Jeg har også 

gjennomført gjentatt koding av det samme datamaterialet – først i personsentrert analyse og 
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så i tematisk analyse, slik at kodene og kategoriene analysearbeidet resulterte i, er testet og 

revurdert i flere omganger (Bryman, 2006). Samtidig innser jeg at resultatene jeg har kommet 

frem til kan ha vært påvirket av min subjektive tolkning og erfaringsbakgrunn. Min posisjon 

som en utenforstående i byggenæringen og BIM-miljøet har hatt betydning for de 

observasjonene jeg har gjort. Jeg har gjort mitt beste for å forstå deltakernes verden og hva 

deres fortellinger betyr. Men uunngåelig har jeg som forsker hatt innflytelse for hvordan 

beskrivelsen av deres virkelighet utviklet seg i oppgaven. Presentasjon av denne beskrivelsen 

er dermed preget av min fortolkning som er forankret i mitt teoretiske ståsted og faglige 

bakgrunn.  

 

4.3.2 Validitet 
Validitet handler om gyldigheten av forskerens tolkninger for det utvalget og det fenomenet 

som er undersøkt. Man stiller spørsmål om det er samsvar mellom resultatene i undersøkelsen 

og den virkeligheten forskeren har studert, og om den valgte metoden er relevant i forhold til 

problemstillingen (Thagaard, 2013). Ifølge Kvale et al. (2009), kan forskningens validitet 

styrkes hvis forskeren i sin fremstilling av undersøkelsen spesifiserer hvordan han eller hun 

kom til den forståelsen som forskningen resulterte i.  

	  

For å komme nærmere fenomenet jeg ville studere og få variert datamateriale benyttet jeg 

meg av metodetriangulering (Kruuse, 1996). Kruuse hevder at triangulering kan hjelpe med å 

avdekke ulike dimensjoner ved et fenomen, noe som ifølge Yin (2014) er med på å styrke 

studiets validitet. Metodetriangulering i denne undersøkelsen kan ses i lys av de ulike 

tilnærminger til datainnsamling brukt for å belyse hvert enkelt forskningsspørsmål og 

kryssjekke intervjudata og observasjonsdata.  

 

Videre forsøkte jeg å styrke resultatenes validitet gjennom en grundig redegjørelse av 

fremgangsmåter i undersøkelsen: en presentasjon av teorien jeg baserte undersøkelsen på, en 

redegjørelse for fremgangsmåter i metodedelen og en åpen fremstilling av argumentasjon i 

analysen og drøftingen. Jeg var bevisst på å uttrykke eksplisitt mine tolkninger av 

datamaterialet og skille dem fra respondentenes perspektiver og omfatninger. Ved å gjøre 

dette ønsket jeg å tydeliggjøre grunnlaget for forskningens resultater og vise hvordan 

tolkningene er utledet fra det empiriske materialet som ligger til grunn for studien. Jeg tror at 
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dette har bidratt til å øke validitet i konklusjonene mine, selv om det vil alltid være en 

mulighet til å fortolke dataene annerledes. 

 

4.3.3 Overførbarhet 
Ekstern validitet eller overførbarhet handler om i hvilken grad forståelsen og tolkningen 

forskeren utvikler i rammen av et prosjekt kan være relevant i andre situasjoner (Thagaard, 

2013). I forhold til denne studien, kan spørsmålet om overførbarhet dreie seg om hvorvidt 

kunnskapen om læring og overføring av BIM-kompetansen til prosjekteringsledere i case-

organisasjonen kan være nyttig i andre sammenhenger: for andre organisasjoner, andre 

kompetanseformer eller andre yrkesgrupper.  

 

Denne oppgaven baserer seg på et lite og ikke randomisert utvalg, noe som gjør statistisk 

generalisering vanskelig. Oppgaven har som målsetning å gå i dybden i stedet for i bredden 

og tar for seg fenomenet og konsepter som allerede er godt etablert både teoretisk og 

empirisk i litteraturen, og forsøker å forstå dem bedre i en spesifikk og smal kontekst. Den 

forståelsen som analysen av materialet gir, kan imidlertid likevel bidra til innsikt i 

utfordringer i arbeidsplasslæring som har fellestrekk med de situasjonene som studeres i 

denne studien (Stake, 1995; Baxter & Jack, 2008; Thagaard, 2013). Intensjonen med studien 

er å gjøre noe som er nyttig for aktører som jobber med BIM og med kursing i BIM på 

arbeidsplassen, og håpet er at relevante aktører vil kunne lese denne oppgaven og trekke 

nyttige lærdommer.  

 

4.4 Etiske betraktninger 
Etikk i tilknytning til denne undersøkelsen handler først og fremst om enkeltpersoners 

integritet og deres personvern. Disse ble ivaretatt gjennom innhenting av informert samtykke 

fra deltakerne i undersøkelsen, konfidensiell behandling av dataene og anonymisering av 

enkeltpersoner. Deltagelse i studien var frivillig, og man kunne når som helst trekke seg fra 

den. Alle som ble intervjuet hadde blitt informert om hva deltagelsen i undersøkelsen ville 

innebære, og samtykket i å delta. Informasjonsskriv om deltagelsen i forskningsprosjekt og 

samtykkeerklæring var utformet etter malen til NSD og finnes i vedlegg 3.  
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4.5 Oppsummering  
I dette kapittelet har jeg gjort rede for det kvalitative designet jeg valgte for å besvare 

problemstillingen og forskningsspørsmålene i prosjektet. Det valgte designet har hatt både 

fordeler og ulemper. Designets styrker er at jeg har triangulert flere datakilder og 

datainnsamlingsmetoder og dermed fått et rikt bilde av fenomenet jeg ønsket å studere. I 

tillegg kompenserte metodetrianguleringen og kryssjekking av intervju- og observasjonsdata 

for svakheter ved selvrapportering som mine hoveddata fra intervjuene bygget på.  

 

Den svake siden ved designet er først og fremst knyttet til utvalget og utvelgelsesstrategien. 

Jeg ønsket å få et utvalg som var bredt sammensatt og kombinerte deltakere med ulik BIM-

kompetanse. Jeg måtte imidlertid ta utgangspunkt i de kursdeltakerne fra høstens kurs som 

selv meldte seg til å delta i prosjektet fordi organisasjonen ønsket det slik. Dette gjorde at jeg 

fikk noe færre kontraster i utvalget enn det som opprinnelig var tenkt. For eksempel manglet 

utvalget deltakere fra høstens kurs uten tidligere erfaring med BIM. Jeg håper likevel at jeg 

klarte å gjøre bildet av overføringsfenomenet mer nyansert ved å justere på 

forskningsdesignet og utvide utvalget med kursdeltakere fra vårens kurs.  
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5 Presentasjon av case 
5.1 Introduksjon av casebedriften 
Skanska er et internasjonalt entreprenørkonsern med 58.000 ansatte fordelt på 11 land. 

Selskapet tilbyr ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger 

og prosjekter i offentlig-privat samarbeid, og arbeidet er prosjektbasert. Skanska i Norge 

omfatter flere virksomheter, hvor entreprenørtjenester og boligutvikling er de største, og har 

kontor i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og flere mindre byer i Norge (Skanska, 2016).  

 

Skanskas hjemmesider gir inntrykk av en bedrift med sterkt engasjement i miljø, etikk og 

sikkerhet. I tillegg har selskapet et fokus på kompetanse. Dette kommer til syne blant annet 

gjennom et fast tilbud om poenggivende videreutdanning for de fleste grupper av ansatte og 

gjennom et stort innslag av høyspesialisert fagkompetanse i en del av organisasjonen, 

Skanska Teknikk, som utfører intern rådgivning innenfor konstruksjonsteknikk, miljø og 

digitale verktøy overfor resten av organisasjonen. En av avdelingene i Skanska Teknikk – 

BIM-avdelingen – tar seg av utviklingen og implementeringen av prosesser knyttet til BIM i 

Skanska Norge. Dette gjør de ved å lære opp organisasjonen til å benytte etablerte verktøy og 

metodikk, utvikle ny metodikk med nåværende verktøy og teste nye verktøy og ny metodikk. 

BIM-kurset for prosjekteringsledere som denne oppgaven tar utgangspunkt i, er et kurs 

gjennomført i regi av BIM-avdelingen.  

 

5.1.1 BIM i Skanska 
Skanska bruker BIM i alle totalentrepriseprosjekter, det vil si prosjekter som Skanska utvikler 

og styrer selv, og i økende grad også i andre entrepriseformer. I totalentrepriser brukes BIM 

ofte i alle faser av byggets levetid – forprosjekt, prosjekteringsfase, produksjon og 

vedlikehold. Tidlig involvering i slike prosjekter gjør det mulig for Skanska å ha kontroll 

over kravene de stiller til informasjon i BIM-modellen i tidlig fase, noe som gjør at de kan 

utnytte den informasjonen på best mulig måte i senere faser av prosjektet. BIM i Skanska er 

basert på åpne internasjonale IFC-standarder som gjør at den kan integreres med andre 

systemer. Dataprogrammet Solibri (Model Viewer og Model Checker) er viktigste BIM-

verktøy.  
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Skanskas motivasjon for satsning på BIM bunner i en anerkjennelse av de tekniske fordelene 

ved dette verktøyet, noe selskapet deler med flere i byggenæringen: økt kontroll over 

prosjekterings- og byggeprosessen, reduksjon av risiko for feiltolkning av 

produksjonsunderlaget og feilprosjektering, effektivisering av tidskrevende oppgaver i 

prosjektering og produksjon, bedre samarbeid mellom de involverte aktører, og høyere 

kvalitet på sluttproduktet. Dette er fordelene selskapet kommuniserer innad i organisasjonen 

for å fremme bruken av BIM i prosjekter, og som det kommuniserer ut i markedet for å gjøre 

seg attraktiv som entreprenør.  

 

5.1.2 Prosjekteringslederrollen i Skanska 
Hovedoppgaven til prosjekteringsledere, også kalt prosjektgruppeleder (fra nå av PGL) i 

prosjekteringsfasen er å planlegge, lede, koordinere og drive frem prosjekteringsprosessen 

slik at prosjekteringsteamet skal klare å levere fra seg produksjonsunderlag av god kvalitet og 

i henhold til avtalte frister. Denne overordnede oppgaven krever at en PGL har kjennskap til 

og forståelse av alle nødvendige grunnlagsdokumenter, samt planverket og styringssystemet i 

sin organisasjon. I tillegg krever det faglig kunnskap om hele bygge- og 

prosjekteringsprosessen og god forståelse av det som skal bygges. Man må kjenne prosessene 

godt nok for å kunne forutse hvor lang tid ting tar, hva er avhengig av hva og hvor 

utfordringer kan ligge. Som regel vil PGL være en person med bred erfaring og fagkunnskap 

i minst ett av prosjekteringsfagene.  

 

Bryter man PGLs oppgave ned fra dette overordnede nivået, er det mange deloppgaver som 

kommer frem. Blant dem er kontrahering av prosjekteringsteamet og avklaring av 

forventninger og krav til leveransen, planlegging og strukturering av prosjekteringsprosessen 

og tilpasning av prosjekteringsplanen til endringer i hovedfremdriftsplanen. Når 

prosjekteringsplanen og resten av planverket er på plass, er PGLs viktigste oppgave å styre 

og koordinere teamet, drive prosjekteringsprosessen frem og påse at fristene blir overholdt. 

Gjennom hele prosjekteringsprosessen har PGLen mye kontakt med øvrige aktører involvert i 

byggeprosessen – offentlige myndigheter, prosjektleder, innkjøpsansvarlig, produksjonsleder, 

produktleverandør for å nevne noen. 

 

PGLs arbeidsutøvelse er preget av tverrfaglighet og tverrprofesjonelt samarbeid. Selv om 

man som regel er alene i rollen prosjekteringsleder, jobber man sjeldent for seg selv og for 
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det meste i samarbeid med andre på tvers av roller og fag. Som PGL har man et overordnet 

ansvar for det endelige produksjonsunderlaget, men man prosjekterer ikke selv og er dermed 

avhengig av sin faglige, ledermessige og sosiale kompetanse for å styre 

prosjekteringsprosessen og sikre leveranse i henhold til planen. 

 

5.2 BIM-kurs for prosjekteringsledere 
5.2.1 Kursets forhistorie 
I slutten av 2014 ble Skanskas BIM-avdeling engasjert i kartleggingen og hevingen av BIM-

kompetansen hos Skanskas prosjekteringsledere (PGL). Det var ønskelig fra selskapets side 

at PGLer i større grad kunne ta over oppgaven som BIM-koordinator i prosjekter. I den 

forbindelse ble det utnevnt en gruppe som skulle kartlegge daværende BIM-kompetanse blant 

Skanskas PGLer i Norge, definere ønskelig kompetansenivå i BIM for denne gruppen, og 

planlegge og gjennomføre et kompetansehevingstiltak.  

 

I begynnelsen av 2015 gjennomførte gruppen en landsomfattende kompetansekartlegging 

som viste at kompetansenivået blant prosjekteringslederne både på tvers av og internt i 

regionene var varierende. På bakgrunn av resultatene ble det bestemt å gjennomføre et felles 

obligatorisk BIM-kurs for alle Skanskas PGLer med målet om å løfte felles kompetanse opp 

til et basisnivå og sikre at alle PGLer i Skanska har samme forståelse av hvordan de skal 

benytte BIM i Skanskas prosjekter. På grunn av forskjeller i forkunnskaper og erfaringer med 

BIM ble det valgt et nivå som passet for alle. 

 

5.2.2 Organisering og gjennomføring av kurset 
Kurset ble organisert som et åttetimers dagskurs inndelt i to hovedsekvenser. Den første 

delen var forbeholdt formidling av grunnleggende kunnskap om BIM i Skanska. Resten av 

dagen gikk til opplæring i bruk av dataprogrammet Solibri Model Checker med veksling 

mellom teoretisk gjennomgang og praktisk utprøving av programmet. Til sammen var valget 

av innholdselementene i kurset styrt av kursets målsetting. Det var planlagt at etter 

gjennomført kurs ville en PGL kunne: 

 

- Kjenne BIMs nytteverdi og bruksområder 
- Kjenne til og ta i bruk styringsdokumenter for BIM 
- Lede teamet med BIM 
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- Benytte BIM til kvalitetssikring av prosjekteringsunderlag 
- Beherske samhandlingsverktøyet Solibri 

 

For å kunne følge opp kursdeltakerne på best mulig måte under kurset, ble kursingen 

tilrettelagt av to kursholdere og størrelsen på kursgruppen begrenset oppad til 10 deltakere, 

men i praksis varierte den mellom 4 og 8. Kurset ble gjennomført i flere omganger i Skanskas 

kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim i løpet av høsten 2015 og våren 2016, og til 

sammen 62 prosjekteringsledere deltok i kurset. Hver enkel deltaker hadde mulighet til å 

melde seg på den kursdatoen som var mest praktisk for dem, noe som førte til at 

gruppesammensetningene ble tilfeldig og ikke tok hensyn til deltakernes kompetansenivå i 

BIM.  
	  

Det var tenkt at dette kurset skulle være det første i en rekke, hvor ett eller to påfølgende kurs 

skulle ta for seg mer avanserte funksjoner i Solibri (for eksempel bruk av Solibri Model 

Checker for kollisjonskontroll og mengdeuttak) og fasilitering av samarbeidsprosesser i BIM-

prosjekter, men på intervjutidspunktet forelå det ikke noen konkrete avgjørelser om det. 
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6 Første analysedel: BIM-kompetanse  
Problemstillingen i denne oppgaven er: Hvordan kan overføring av ulike deler av BIM-

kompetansen fra kurs til arbeid fremmes? Forskningsspørsmålene som hjelper å besvare 

problemstillingen, er:  

 

1. Hvilke kompetanseformer og kompetansekomponenter ligger til grunn for BIM-

kompetansen til prosjekteringsledere? 

2. Hvilke deler av denne kompetansen læres på BIM-kurset? 

3. Hvilke faktorer spiller inn på overføring av læring fra BIM-kurset til arbeid? 

 

Det er disse spørsmålene som ligger til grunn for analysen. Analysen er delt i to, slik at den 

første delen tar for seg det første og det andre forskningsspørsmålet, mens den andre 

analysedelen svarer på det siste spørsmålet.  

 

Første analysedel er todelt. Innledningsvis vil jeg legge frem komponenter i den BIM-

spesifikke kompetansen til prosjekteringsledere (PGL) slik de kommer frem i respondentenes 

beskrivelser av PGLs arbeidsoppgaver i BIM-prosjekter. Jeg vil bruke Lais (2013) 

kompetansebegrep og -typologi for å systematisere dataene. Deretter vil jeg presentere 

materialet som omhandler respondentenes opplevd læringsutbytte fra BIM-kurset og sette det 

opp mot læringsmål for kurset og mot kompetansebeskrivelsen i første del.  

 

6.1 BIM-kompetansen til prosjekteringsledere 
I seksjon 5.1 presenterte jeg hvilke hovedoppgaver som forbindes med PGL-rollen i Skanskas 

prosjekter. Når avgjørelse om bruk av BIM i et konkret prosjekt er tatt, har det innvirkning på 

PGL-rollen og på utføring av enkeltoppgaver. Oppgavene forblir stort sett uendret, men i det 

BIM introduseres som et verktøy forandrer det utførelsen av oppgavene og prosessen rundt 

styring av prosjekteringen. I det følgende vil jeg presentere den BIM-spesifikke PGL-

kompetansen, og med det mener jeg kompetansen som kommer i tillegg til den som kreves av 

prosjekteringsledere i ikke-BIM-prosjekter. 

 

Som nevnt i teorikapittelet, deler Lai (2013) kompetanse inn i kunnskaper, ferdigheter, evner 

og holdninger av faglig, ledermessig, sosial og personlig karakter. Med utgangspunkt i denne 
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inndelingen kan man fremstille den samlede BIM-spesifikke PGL-kompetansen som 

bestående av faglige og ledermessige kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Grunnen til at 

den sosiale kompetansen er utelatt her er at den betraktes som lik den sosiale kompetansen 

for PGL generelt og ikke er BIM-spesifikk. Når det gjelder den personlige kompetansen, 

finnes det i datamaterialet lite informasjon som kan beskrive den. 

 

6.1.1 Den faglige kompetansen 
Den faglige BIM-kompetansen ser ut til å være todelt. På den ene siden består den av 

kunnskaper om hva det å jobbe i BIM innebærer. Denne kunnskapen er til dels generell og 

består av komponenter som gjelder på tvers av byggebransjen. En vesentlig del av 

kunnskapen er organisasjonsspesifikk og gir uttrykk for forventninger og standarder 

organisasjonen Skanska har for BIM-prosjekter. Den inkluderer kjennskap til Skanskas 

minimumskrav til BIM-prosjekter og forventninger til BIM PGL-rollen, og kjennskap til 

Skanskas styringsdokumenter for BIM. Disse er veiledende for hvordan 

prosjekteringsprosessen i BIM skal bygges opp, hva fungerer som utgangspunkt for en 

samlemodell og hvilke tekniske og informasjonskrav skal stilles til fagmodellene, noe som er 

viktig kunnskap for PGL. Jeg velger å kalle denne delen av den faglige kompetansen teknisk 

kunnskap, som blant annet innebærer kunnskap om regelverk og systemer. 

 

På den andre siden består denne kompetansen av datatekniske ferdigheter. PGLens 

interaksjon med BIM-modellen foregår via verktøyet Solibri som brukes for å sette sammen 

og studere modellen. Det forventes at en BIM PGL kan bruke sentrale funksjoner i Solibri 

Model Viewer og Solibri Model Checker for å sette sammen og åpne samlemodell, navigere, 

ta snitt av bygget, slå av og på faglagene og ta mål. Disse funksjonene må PGL kunne utføre 

for å se hele eller deler av modellen, kontrollere fremgang og hente informasjon både i møter 

med de prosjekterende, i eget arbeid og møter med andre aktører. I tillegg har Solibri Model 

Checker en presentasjonsfunksjon som gjør det mulig å dokumentere avgjørelser tatt i BIM-

møter og kommunisere oppgaver direkte til de prosjekterende fagene ved hjelpe av bilder og 

kommentarer. Dette forteller en PGL om sin daglig bruk av modellen i Solibri på forrige 

BIM-prosjekt:  

 

”Jeg hadde modellen oppe hver dag. Er det et eller annet på e-post, så går man og ser og 
sjekker. Det kan være kommunikasjon mellom arkitekt og ventilasjonsentreprenør vedrørende 
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plassering av kanaler. De kommuniserer direkte, men jeg får en kopi og blir nysgjerrig, må 
jo følge litt med på hva som skjer. Da går man inn og ser og kanskje foreslår løsninger.”  
 

Selv om PGLs bruk av modellen først og fremst er knyttet til Solibri, er den ikke begrenset til 

det. Andre digitale verktøy og programvarer enten forenkler samhandlingen i 

prosjekteringsteamet ytterligere (f.eks. BIMCollab) eller gjør modellen mer tilgjengelig på 

andre arenaer, for eksempel på byggeplassen (BIM360 Glue på iPad). På den måten blir 

repertoaret av PGLs datatekniske ferdigheter stadig utvidet i takt med den teknologiske 

utviklingen i byggebransjen.  

 

Som nevnt i kapittel 2 hvor jeg kort introduserte BIM, er det lett å forbinde det å kunne BIM 

hovedsakelig med datatekniske ferdigheter i en relevant programvare. De som har vært 

involvert i BIM-prosjekter forstår imidlertid at BIM er en mer omfattende prosess som 

muliggjøres av teknologien. Visualiseringen av produksjonsunderlaget i BIM bringer frem 

svakheter i de tradisjonelle prosjekteringsprosessene og presser frem nye 

prosjekteringsmetodikker. Kjennskap til hvordan man utnytter BIM for å få til en best mulig 

prosjekteringsprosess er derfor en del av BIM PGL-kompetansen og kan klassifiseres som 

ledermessig kompetanse.  

 

6.1.2 Den ledermessige kompetansen 
Denne kompetansen består av en kombinasjon av kunnskaper og ferdigheter knyttet til BIM 

som prosess. Disse er litt vanskelig å skille fra hverandre, men de kan forsøksvis deles inn i 

kompetanse som er knyttet til struktureringen av prosjekteringsprosessen og kompetanse 

knyttet til styring og ledelse av tverrfaglig samhandling i prosessen, begge med det formål å 

sikre god kvalitet på produksjonsunderlaget. Med andre ord har den første komponenten 

fokus på planlegging og oppfølging av flyten i prosjekteringsprosessen, mens den andre 

handler om ledelse av de mellommenneskelige interaksjonene i teamet.  

 

Som det kommer frem i Skanskas BIM-manual skal PGL bruke BIM til å kvalitetssikre 

ferdig produkt. Det finnes gode muligheter for det i Solibri – både gjennom visuell kontroll 

av bygget i Solibri Model Viewer og gjennom kollisjonskontroll i Solibri Model Checker. 

Men først og fremst skal BIM-modellens kvalitet sikres gjennom strukturering av 

prosjekteringsprosessen, noe som uttrykker en ledermessig ferdighet. Denne ferdigheten kan 

understøttes av kunnskap om hvordan det gjøres, hvilke faser prosjekteringsprosessen bør 
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deles inn, hva er innholdet og ansvarsfordelingen i hver fase. For flere er denne kunnskapen 

presentert i prosesshjulet i BIM-manualen. Flere av mine respondenter har brukt hjulet både 

som kunnskapskilde for egen bruk og for å tydeliggjøre faser i prosjekteringen for resten av 

teamet.  

 

Når det gjelder den delen av PGL-kompetansen som er knyttet til styring av tverrfaglig 

samhandling, er den i endring og ikke ferdig definert. Man ser at prosjekteringsprosesser 

utvikler seg mer og mer i retning av samlokalisert prosjektering (eng.: ICE – integrated 

concurrent engineering) der man samler rådgiverne på ett sted over en periode og får dem til 

å jobbe mer effektivt sammen. Man får bedre forutsetninger til å løse tverrfaglige problemer 

raskere fordi man korter ned på tiden det tar å få avklart spørsmålene. Dette er en 

arbeidsmetodikk som utvikler seg omtrent parallelt med BIM, og man ser for seg at de etter 

hvert vil smelte sammen til en integrert prosjekteringsprosess. En PGL illustrerer denne 

endringen i prosjekteringsprosessen på følgende måte: 

 

”BIM og samprosjektering – det er noe som kommer til å endre måten vi jobber på ganske 
kraftig. (…) Fra sånn vi har det i dag til det å jobbe mer samlokalisert, jobbe mer sammen. 
Da krever det mer av PGL som skal styre disse prosessene. Det krever at man styrer 
prosjekteringsteamet på en helt annen måte. Sånn som det er i dag, så jobber hvert enkelt fag 
hver for seg, samles i møter, blir enige og går hjem til sitt og møtes kanskje om en uke. I 
enkelte prosjekter møtes de om to uker. Og da skjer det veldig mye imellom som ofte foregår 
på mail. (…) Det som blir gjort med at man jobber sammen er at alle disse sakene , de 
kommer egentlig frem i fellesskap, de kommer direkte og svarene kommer mye fortere. Hvis 
rørlegger lurer på en posisjon for sine rør, får han svar med en gang fra ventilasjonen eller 
arkitekt og du slipper 4-5-6 mail frem og tilbake. (…) Og så blir det minimalt med saker som 
løper til neste gang de møtes.”  
 

Som antydet overfor, vil slik arbeidsmetodikk forandre PGL-rollen, og kunnskapen om 

hvordan man skal lede og tilrettelegge tverrfaglig samarbeid i BIM som etter hvert vil bli mer 

samlokalisert, vil være viktig og er noe flere PGL jeg har snakket med etterspør allerede i 

dag: 

 

”Det er vel så interessant å lære om prosessen for å kunne utnytte alle mulighetene med BIM, 
få inn under huden hvordan man fremover tenker seg at prosjekteringsrollen er, (…) hvilken 
påvirkning har BIM-prosjekt på min måte å utøve prosjekteringsledelse på – på prosessen. 
(…) Hvis man kommer dit, blir PGL-rollen litt annerledes enn det den er i dag. Blir mer 
aktiv, at du sitter med teamet. Nå styrer du teamet, men de sitter hver for seg, du ser dem en 
gang i uka kanskje eller annenhver uke.” 
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Beskrivelser av slike prosesser er fortsatt i utvikling. Man prøver å fange opp og beskrive 

pilotprosjekter og caser av ”best practice” for å spre dem videre i organisasjonen. Samtidig 

blir det påpekt av flere respondenter at den type innsikt i prosesser er noe man tilegner seg 

best gjennom erfaring eller aktiv observasjon fordi man ikke klarer å fange opp dynamikken i 

prosessene bare beskrevet med ord.  

 

Kompetansebeskrivelsen ovenfor viser hvordan PGLs BIM-kompetanse er sammensatt av 

kunnskaper og ferdigheter av teknisk karakter og kunnskaper og ferdigheter innenfor 

prosessledelse og tverrfaglig samhandling. Disse kan etter Lai (2013) kategoriseres som 

komponenter i faglig og ledermessig kompetanse. Kompetansebeskrivelsen ville imidlertid 

være ufullstendig uten noen ord om PGLs holdning til BIM. Intervjumaterialet viser tydelig 

at uten en positiv innstilling til BIM og uten viljen til å lære kommer man til kort i et miljø 

hvor BIM ikke er et absolutt krav. Det er en overgang for en PGL å gå fra et mer tradisjonelt 

prosjekt til et BIM-prosjekt og han eller hun må være villig til å ta seg tid til å skaffe seg den 

nødvendige kompetansen. Og selv når man har jobbet i BIM, er det alltid et potensial for å 

utnytte verktøyet og prosessene enda mer. Organisasjonen vil også gjerne se at PGL med sin 

positive innstillingen til BIM engasjerer og motiverer resten av prosjektteamet til å utnytte 

informasjonen i BIM-modellen i flere av prosjektfasene. At PGL har vilje til å være 

rollemodell i bruk av BIM og dermed fremme bruk av BIM ytterligere.  

 

6.1.3 Skjematisk oversikt over den BIM-spesifikke PGL-kompetansen 
Med utgangspunkt i beskrivelsen av PGLs deloppgaver i et byggeprosjekt under 5.1 og 

presentasjonen av PGLs BIM-spesifikke kompetanse i forrige seksjon utarbeidet jeg en tabell 

med oversikt over PGLs samlede kompetanse. Den BIM-spesifikke PGL-kompetansen som 

er grunnlaget for analysen av resultater av opplæringen og overføringsfaktorer, er trukket 

frem og presentert i tabell 5. Den fullstendige tabellen er plassert i vedlegg 1. Her er 

kompetansen presentert ut fra inndeling i kompetansekomponenter og kompetanseformer. 

 

En viktig presisering som ikke kommer frem i tabellen gjelder klassifisering av BIM-

kunnskapen som eksplisitt eller taus. All deklarativ BIM-spesifikk kunnskap fra tabellen 

finnes i kodifisert form i Skanska enten i styringsdokumentene for BIM (BIM-manual, 

veiledning til Solibri, krav til tegninger og modeller) eller i skriftlig materiell brukt på kurset 

(PowerPoint-presentasjonen). Dermed kan den deklarative kunnskapen betraktes 
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hovedsakelig som kodifisert. Når det gjelder prosedyrisk kunnskap, gir datamaterialet fra 

intervjuene grunn til å tro at den har et stort aspekt av taus kunnskap ved seg, og vil derfor 

betraktes som både eksplisitt og taus. Foreløpig er prosedyrekunnskapen bare delvis 

kodifisert.  

 
Tabell 5:  Oversikt over den BIM-spesifikke kompetansen til prosjekteringsledere 

 Kunnskaper Ferdigheter  Holdninger 
DEKLARATIVE PROSEDYRISKE  

Fa
gl

ig
 

Te
kn

is
k 

og
 d

at
at

ek
ni

sk
 

Kjennskap til Skanskas 
minimumskrav til BIM-
prosjekter og forventninger 
til BIM PGL-rollen 
 
Kjennskap til 
utgangspunktet for en 
samlemodell 
 
Kjennskap til 
informasjonskrav i BIM-
modellen 
  
Kjennskap til funksjoner og 
bruksmuligheter i Solibri 
 
Kjennskap til Skanskas 
styringsdokumenter for 
BIM 
 

Innsikt i hvordan 
bruke enkelte 
funksjoner i Solibri  
 

Bruke samhandlingsverktøyet 
Solibri til å kvalitetssikre BIM-
modellen, kommunisere med og 
styre prosjekteringsteamet 	  
  
Bruke flere digitale verktøy og 
programvare for å fasilitere 
samhandling mellom 
prosjekteringsfagene i og 
utenfor møter (touch screens, 
iPad, BIMCollab, ISI, BIM360 
Glue med mer)  
 

 Vilje til å lære  
 
Vilje til å forholde 
seg til BIM-
modellen som 
hovedinformasjon
skilde 
  
Vilje til å være 
rollemodell i bruk 
av BIM 
 

+ 

Le
de

rm
es

si
g 

St
yr

in
g 

av
 

pr
os

es
s 

Kjennskap til 
oppbyggingen av 
prosjekteringsprosessen i 
BIM  

 Fasilitere kvalitetssikring av 
BIM-modellen gjennom 
strukturering av 
prosjekteringsprosessen 
 

 

St
yr

in
g 

av
 sa

m
ha

nd
lin

g  Innsikt i hvordan lede 
og fasilitere 
tverrfaglig samarbeid i 
BIM som etter hvert 
kan bli mer 
samlokalisert 
 

Styre arbeidsprosesser som 
etter hvert legger opp for mer 
tverrfaglig samarbeid i møter 
(samprosjektering) 
 
Engasjere og motivere hele 
prosjektteamet til å utnytte 
informasjonen i BIM-modellen 
i flere av prosjektfasene  

 

 

De BIM-spesifikke ferdighetene er knyttet til ulike momenter ved det å styre 

prosjekteringsprosessen og prosjekteringsteamet med bruk av BIM. De fleste av ferdighetene 

kombinerer i seg aspekter av det datatekniske og prosessuelle og vil dermed profitere av å ha 

den deklarative og prosedyriske kunnskapen i bunn. De BIM-spesifikke holdningene 

reflekterer først og fremst PGLs syn på og innstilling til verktøyet og potensialet som ligger i 

det. Det synet bør være positivt for at PGLen skal kunne utføre oppgaver på ønsket måte.  
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Det innsamlede datamaterialet gir grunn til å tro at store deler av den BIM-spesifikke PGL-

kompetansen bygger på faglige og ledermessige kompetanser som er en kombinasjon av 

kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Videre i oppgaven vil fokuset ligge på respondentenes 

opplevd læringsutbytte fra BIM-kurset satt opp mot læringsmål for kurset og mot den 

overnevnte kompetansebeskrivelsen.  

 

6.2 Læringsutbytte fra kurset 
Cupin et al. (2014) argumenterer for at det ikke er mulig å studere overføring uten å sette seg 

inn i hva som blir lært. Også i dette studiet var det å få kursdeltakerne til å sette ord på sitt 

læringsutbytte fra kurset et steg mot å skaffe seg et bilde av overføringsprosessen. 

 

I intervjuene med kursdeltakerne har det kommet frem utelukkende positive tilbakemeldinger 

på kurset i sin helhet. Blant positive ting som trekkes frem er kursholdernes gode BIM-

kompetanse og formidlingsevne, deres evne til å styre kurset i retning av den fastsatte 

agendaen, og hvordan de i kurset la til rette for diskusjon og erfaringsutveksling. Når det 

gjelder det konkrete læringsutbyttet fra kurset, variere det avhengig av kursdeltakernes 

forkunnskaper om BIM og arbeidserfaring fra BIM-prosjekter. Dette er ikke overraskende i 

og med at de kursansvarlige valgte å legge kurset på et ganske lavt nivå og dermed sikre at 

alle Skanskas PGL kommer til et visst felles nivå i BIM.  

 

Blant kursdeltakerne som deltok i intervjuene, kan man skille mellom de som ikke hadde 

tidligere erfaring eller kjennskap til BIM, de som kjente til Solibri-verktøyet, men ikke hadde 

erfaring som PGL i BIM-prosjekter, de som hadde jobbet i BIM-prosjekter i under 3 år og de 

som hadde lengre erfaring med BIM (3 til 5 år). Innenfor hver av disse gruppene var det en 

lignende oppfatning av læringsutbyttet fra kurset og effekten som kurset ellers hadde på 

deltagerne. Resultatene er presentert skjematisk i vedlegg 2 og skrevet ut nedenfor.  

 

Kursdeltakerne uten tidligere BIM-kunnskap og erfaring fra BIM-prosjekter sier å ha fått nok 

informasjon om BIM til å bli interessert og inspirert til å begynne med BIM i fremtidige 

prosjekter. Av det de konkret lærte på kurset trekker de frem BIMs nytteverdi og 

bruksområder, blant annet muligheter for informasjons- og mengdeuttak, innhold i BIM-

manualen og enkle ferdigheter i Solibri, for eksempel hvordan man åpner og orienterer seg i 

samlemodellen. De opplevde kurset generelt som et informasjonskurs om BIM fremfor et 
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opplæringskurs, og satte igjen med behovet for å lære mer både i forhold til praktisk bruk av 

Solibri og styring av prosjekteringsprosessen i BIM. 

 

For kursdeltakerne som kjente til Solibri-verktøyet fra før, men ikke hadde erfaring fra BIM-

prosjekter, hadde kurset en oppfriskende og bevisstgjørende effekt. De fikk repetert innholdet 

i BIM-manualen og de grunnleggende funksjonene i Solibri, i tillegg til å lære seg noen nye 

funksjoner (bedre navigering i modellen, snitt, mengdeuttak). Dermed ble de mer bevisst 

mulighetene som ligger i en BIM-modell. I tillegg opplevde de det som nyttig å få 

konkretisert momenter som ble presentert teoretisk, gjennom eksempler fra praksis som kom 

frem i diskusjonen og erfaringsutvekslingen blant kursdeltakerne. Like interessant var det å 

høre om andre innovative tendenser i prosjekteringen som holdt på å bli etablert i 

organisasjonen, blant annet samprosjekteringsmetodikken og nye digitale verktøy som 

prosjekthotellet ISI og samhandlingsplatformen BIMCollab. Riktig nok ble det ikke snakket 

mye om det, men nok til at man ble nysgjerrig på mer kunnskap om hvordan kombinere BIM 

og samlokalisert prosjektering i praksis.  

 

Når det gjelder kursdeltakerne med arbeidserfaring fra BIM-prosjekter, er de delt inn i to 

grupper med skillelinje i erfaring på under 3 år og over 3 år. Dette skillet er omtrentlig og 

representerer like mye omfanget av PGLs BIM-kompetanse og graden av bruk av BIM-

koordinator i prosjektene som lengden av arbeidserfaring. I mitt utvalg sammenfaller disse 

kategoriene i stor grad, og lengde av arbeidserfaring som skillelinjen er valgt med tanke med 

enklere inndeling.  

 

Kursdeltakerne med erfaring fra BIM-prosjekter på under 3 år fikk bekreftet deres kunnskap i 

BIM lå på linjen av det som var forventet av Skanskas BIM PGL. Fordi man allerede 

praktiserte BIM i prosjekter, var store deler av den generelle informasjonen i første halvdel 

av kurset repetisjon av det man allerede visste eller gjorde i praksis. De fikk imidlertid et stort 

læringsutbytte av presentasjonen om hvordan bygge opp en prosjekteringsprosess for å 

kvalitetssikre BIM-modell. Oppbyggingen kom tydelig frem i prosesshjulet, og den var 

avklarende i forhold til innholdet i hvert steg av prosjekteringen. I tillegg trekker man frem at 

man lærte å bruke presentasjonsfunksjonen i Solibri til å kommunisere med rådgiverne og 

fikk oppdatering på andre enkelte datatekniske funksjoner, som overføring av informasjon fra 

Solibri til BIMCollab. Dette bidro til at man opplevde en oppgradering av sine kunnskaper på 
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områder som angår samhandlingsprosesser i prosjekteringsteamet. Disse kursdeltakerne sier 

også å ha blitt motivert til å lære BIM videre fordi man så klarere muligheter som en bedre 

utnyttelse av BIM-modellen brakte med seg.  

 

Kursdeltakerne med over 3 års arbeidserfaring fra BIM-prosjekter var de som opplevde at de 

ikke fikk så stort læringsutbytte fra kurset. I forhold til den forrige gruppen hadde de mer 

BIM-kompetanse, nok for å styre mye av BIM-prosessen selv og til å bruke BIM-koordinator 

i mindre grad på prosjektene sine. De sier å ha bekreftet at de kunne det som krevdes av 

Skanskas BIM PGL. I tillegg fikk de frisket opp eller lært noen funksjoner i Solibri som de 

kunne før men ikke brukte til daglig eller som vanligvis var forbeholdt en BIM-koordinator. 

Disse ble imidlertid lært bort individuelt på siden av det som kurset handlet om. Ved siden av 

den oppfriskende effekten kurset hadde på de erfarne kursdeltakerne, trekker de også frem en 

slags holdningsdannende effekt. I den frie diskusjonen som utviklet seg under kurset ble det 

snakket om hvordan BIM PGL er den i prosjektteamet som kan mest om BIM og Solibri, 

hvordan han eller hun kan bidra til å spre bruken av BIM ytterligere ved å gjøre de andre i 

teamet kjent med muligheter som ligger i modellen og ved å ta på seg en opplærende rolle. 

Denne holdningen vil kursdeltakerne gjerne ta med seg inn i nye prosjekter.  

 

6.3 Oppsummering 
På bakgrunn av det innsamlede datamaterialet fra intervjuene med kursdeltakerne kan man 

konkludere med at de fleste kursdeltakerne fikk et læringsutbytte fra kurset. Læringsutbyttet 

ligger imidlertid for det meste på kunnskapsnivå fremfor ferdighetsnivå (se vedlegg 2). Man 

opplever at etter endt kurs kjenner man til ulike aspekter ved prosjekteringsledelse i BIM-

prosjekter, og bare i forhold til Solibri-verktøyet har vi en indikasjon på utvikling eller 

videreutvikling av ferdigheter.  

 

Sammenligner man det med kursets målsetninger, ser man at de implisitt er fordelt mellom 

kunnskapsmål og kompetansemål. Mens kunnskapsmål handler om det å vite om eller kjenne 

til, er kompetansemål sammensatt av det å vite hvordan og å kunne. Kunnskapsmålene i 

kurset dekker det å kjenne til styringsdokumenter for BIM og kjenne til BIMs nytteverdi og 

bruksområder. Å ta i bruk styringsdokumenter for BIM, styre teamet med BIM, benytte BIM 

til kvalitetssikring av prosjekteringsunderlag og beherske samhandlingsverktøyet Solibri er 

kompetansemål for kurset. Ut fra deltakernes opplevelser fra kurset, virker det som om de i 
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varierende grad fikk tilfredsstilt kunnskapselementet i disse kompetansene, mens 

ferdighetene i å kunne utføre disse oppgavene ikke ble utviklet.  

 

Kurset hadde imidlertid en tydelig holdningsdannende effekt på deltakerne. En positiv 

endring i holdninger kan spores i hver gruppe av deltakere som er intervjuet. Dette stemmer 

overens med inntrykket som kursholderen sitter igjen med fra kursene. Spesielt ble 

kursdeltakerne uten tidligere erfaring i BIM interessert i BIM i større grad, og så nye 

muligheter og nytteverdi i BIM-kompetansen. Kurset har også gjort dem bevisst på at de etter 

endt kurs fremdeles manglet kompetanse for å gjennomføre prosjektering i BIM og at 

vellykket prosjektering i BIM er avhengig av videre støtte og opplæring fra en BIM-

koordinator på prosjektet. 

 

En annen observasjon som kan trekkes frem handler om hvilket innhold i læringen deltagerne 

med ulike erfaringer og forkunnskaper om BIM får med seg fra kurset. Slik jeg tolker 

dataene, virker det som om PGLer som ikke kjente til BIM og Solibri fra før først og fremst 

får kjennskap til BIM gjennom styringsdokumenter og programvaren Solibri. De trekker frem 

programvaren som eksempel på det de konkret lærte seg i kurssettingen. Det er også 

kunnskapen som lett kan gjøres eksplisitt, formidles av kursholder, vises på skjerm, prøves 

ut. BIM-kunnskapen relatert til styring av prosess er noe som er satt pris på og etterspurt av 

PGLer som allerede er kjente med BIM og har erfaring med bruk av programvaren. De er 

mest nysgjerrige på hva konkret man må gjøre for å integrere BIM i styringen av 

prosjektering, de er interessert i den funksjonaliteten av Solibri som går utover bruken av 

programvaren for egen navigering av modellen og er rettet mot kommunikasjon og styring av 

samhandlingen. Jeg tolker det slik at i BIM-opplæringen blir BIM-prosessen altfor abstrakt å 

forholde seg til på begynnernivå frem til den blir konkretisert gjennom erfaring og til man 

føler seg trygg på bruk av programvaren til eget bruk.  
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7 Andre analysedel: Overføringsfaktorer  
Som antydet i metodekapittelet, hadde de intervjuede kursdeltakerne ulike forutsetninger for 

å uttale seg om overføring av kunnskaper og ferdigheter fra kurs til praksis. De 

kursdeltakerne som tok BIM-kurset høsten 2015 hadde hatt tid og anledning til å bruke det de 

hadde lært på kurset i sitt arbeid. De kunne retrospektivt fortelle om konkrete erfaringer med 

overføring. De kursdeltakerne som nettopp var ferdig med kurset våren 2016 hadde ikke hatt 

tid til å skaffe seg slike erfaringer og kunne kun uttale seg om sin motivasjon for overføring 

og de faktorene de antok ville spille inn i fremtidig overføringsprosess.  

 

På tross av forskjellen i de to perspektivene, er det mange likheter i respondentenes 

beskrivelser av faktorer som påvirker overføringsprosessen. I den videre presentasjonen av 

faktorene fokuserer jeg på de som oftest forekommer i datamaterialet. Inspirert av Cheng og 

Hampson (2008), har jeg klassifisert faktorene i fire hovedkategorier: motivasjon for 

overføring, arbeidsmiljø, opplæringsdesign og individuelle egenskaper ved kursdeltakeren. 

Fordi motivasjon for overføring betraktes av Cheng og Hampson både som en del av 

overføringsprosessen og en avgjørende faktor for den faktiske overføringen, skal den 

presenteres for seg.  

 

7.1 Faktorer som påvirker motivasjon for overføring 
Bak overføringen av BIM-kompetansen fra kurset til praktisk bruk i prosjekter ligger 

motivasjon til å gjøre det, noe som stemmer overens med konklusjonen til Cheng og 

Hampson (2008). Dette går som en rød tråd gjennom hele datamaterialet og poengteres både 

av kursdeltakerne og kursholderen. I og med at deltagelsen på BIM-kurset ikke var frivillig, 

og man ikke nødvendigvis var drevet av personlige lærings- og kompetansehevingsbehov i 

det man meldte seg på kurset (Kuvaas & Dysvik, 2013), har det vært spesielt interessant å 

finne ut hvilke faktorer spilte inn på motivasjonen for overføring av den tilegnede 

kompetansen til praksis. Som resultat av analysen kan tre grupper faktorer trekkes frem: 

individuelle egenskaper ved kursdeltakeren, opplevelse av kompetansens relevans og 

nytteverdi, og arbeidsmiljø.  
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7.1.1 Individuelle egenskaper ved kursdeltakeren 
Som nevnt i gjennomgangen av denne gruppen overføringsfaktorer i teorikapittelet, blir 

kursdeltakernes evner ikke viet oppmerksomhet i denne studien. Isteden har jeg vært 

oppmerksom på andre trekk, og relatert til motivasjon for overføring har disse tatt form av 

holdninger og egenskaper. En av dem – vilje til å lære – virker å være helt avgjørende for ens 

motivasjon for overføring. Grunnen til det er at deltakerne ikke er ferdig utlærte etter BIM-

kurset. Den faktiske læringen skjer i etterkant ute på prosjekt gjennom praktisk utførelse av 

arbeidsoppgaver og aktiv bruk av verktøyet, enten på egen hånd eller under veiledning fra 

BIM-koordinator. Motivasjon for overføring forutsetter dermed at man er villig til å lære 

videre og er aktiv i egen læring, tar initiativ og ved behov oppsøker hjelp fra ekspert. Man 

understrekker også hvor viktig det er å være interessert og nysgjerrig for å drive 

læringsprosessen frem og være åpen for nye muligheter som teknologien bringer med seg.  

 

I tillegg til egenskaper som nysgjerrighet og åpenhet, trekker man frem det å kunne være 

fleksibel og løsningsorientert og ikke forvente at teknologien på dette stadiet vil levere 100 

prosent. Man kan være mer motivert til å begynne å bruke BIM hvis man er åpen for å 

kombinere gamle og nye metoder og for å lete etter løsninger som passer inn i akkurat det 

prosjektet og prosessene man er i.  

 

7.1.2 Relevans og nytteverdi av tilegnet kompetanse 
Hvor motivert man er for å begynne å bruke ny kompetanse fra kurset henger sammen med 

kursdeltakerens opplevelse av kompetansens relevans og nytteverdi. En som i utgangspunktet 

er positivt innstilt til BIM og er villig til å lære, men opplever at kompetansen ikke er 

relevant for de oppgavene han eller hun sitter med, vil mest sannsynlig ikke prioritere videre 

læring i en hektisk prosjekthverdag, noe som er i tråd med gjennomgått teori (Illeris et al., 

2004). En av respondentene som befinner seg i en slik situasjon, sier følgende: 

	  

”Vi sitter i en hektisk hverdag, du spiser oppe i de arbeidsoppgavene du har, og det er ikke 
så enkelt å løsrive seg fra det og tilegne seg kunnskap om noe annet som du ikke er avhengig 
av i den daglige virke. (…) Dette er en bransje hvor det går i 100 hele tiden. Du har ikke 
kjempeoverskudd til å tilegne deg nye ting som du ikke ser du har øyeblikkelig behov for.”  
	  

På den andre siden, opplever eller ser man at BIM har potensial til å effektivisere og forenkle 

arbeidsprosesser, og den tilegnede BIM-kompetansen er direkte relevant, vil motivasjonen 

for å begynne eller fortsette å bruke det være mye høyere. Det er en stor omveltning å gå over 
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til et nytt verktøy og man vil gjerne se umiddelbar nytte av det. En av kursdeltakerne forteller 

hva som er viktig for å få ham til å begynne å bruke BIM: 

	  

”Det skal lette hverdagen ved å bruke et verktøy og ikke være en belastning. Hvis det går for 
mye tid til det, vil mange velge å legge det vekk… At hverdagen blir enklere, at du har nytte 
og at ting går raskere, er viktig for meg.” 
	  

Det er klart at respondentene med tidligere BIM-erfaring ser stor nytteverdi i BIM-

kompetanse fordi den er forankret i positive opplevelser med BIM i prosjekteringsprosessen. 

De opplever i hverdagen at ting går raskere og lettere og er derfor motivert til å lære videre. 

De er også forbi den begynnerfasen hvor læring tar tid og har en ekstra kostnad. Som man ser 

i sitatet overfor, vil en som ikke har brukt BIM før, måtte overveie BIMs nytteverdi i forhold 

til kostnader knyttet til tiden det tar å lære seg et nytt verktøy og etablere gode 

samhandlingsprosesser rundt det i en tidlig prosjekteringsfase. I tillegg må man medberegne 

kostnader knyttet til det materielle/fysiske rundt fasilitering av prosjektering i BIM (egnede 

møtelokaler, stor skjerm, prosjektor). Overveielsen av en sluttnytteverdi er en vanlig 

problemstilling man tar stilling til. Det jobbes mye i BIM-miljøet i Skanska, i Norge og 

internasjonalt med å avklare at selv om man forbinder BIM med en ekstra utgift i 

overgangsfasen, så lønner den seg i lengere løp – både i forhold til kvaliteten av det ferdig 

underlaget og kostnadsbiten for hele byggeprosjektet (Offergaard, 2016; theb1m, 2016).  

 

7.1.3 Arbeidsmiljø 
Det er fem trekk ved arbeidsmiljøet som kursdeltakerne, og spesielt de uten tidligere erfaring 

fra BIM-prosjekter, understreker som viktige for deres motivasjon for å bruke BIM: 

forventningsavklaring, tilgang til overføringssituasjon, riktig timing, støtte fra ekspert, tilgang 

til relevant deklarativ og prosedyrisk kunnskap.  

 

Å vite at Skanska satser på BIM og har klare forventninger til PGLs kunnskap og 

kompetanse på BIM-prosjekter ser ut til å spille inn på kursdeltakernes motivasjon for 

overføring. Man hører mye om BIM på fellessamlinger i organisasjonen, om organisasjonens 

ambisjoner til å utvide bruk av BIM i sine prosjekter. Man har også fått en tydelig 

forventningsavklaring til PGL-rollen på kurset, noe som også trekkes frem av kursdeltakerne 

som en viktig motiverende faktor. Her er det en av kursdeltakerne sier om det: 
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”Når jeg hører hele tiden at Skanska satser på BIM og at alle fremtidige prosjekter og 
dagens prosjekter skal gjennomføres i BIM og at alle snakker om det, da får jeg også 
motivasjon til å bli enda mer kjent til dette verktøyet og bruke det på en god måte.”  
 

”Generelt var det viktig å få informasjonen om hva forventninger til PGL er. Det er den 
presiseringen som var viktig. (…)Vi har fått klar og tydelig beskrivelse hva slags oppgaver 
PGL skal ha, og da må vi bare huske på det at det er min rolle, at jeg har ansvar for 
tverrfaglig kontroll, for å planlegge den hele BIM-prosessen (…) Så lenge jeg husker det, 
krever det fra meg kunnskap til å bruke denne modellen og bruke alt som er ved siden av.”  
	  

Samtidig kommer det frem i intervjuene med kursdeltakerne at man tolker Skanskas 

forventninger til prosjekteringsledernes BIM-kunnskaper som noe litt frivillig, og den tiden 

man er i nå som prøvetid. Organisasjonen ønsker at BIM i større grad blir brukt i prosjekter, 

men det vil ta tid før Skanska kan kreve avanserte BIM-kunnskaper fra alle PGL. På en måte 

er det positivt fordi man føler man har tid til å lære og gjøre jobben ordentlig; på den andre 

siden innrømmer man at så lenge det ikke blir stilt krav om å kunne mer, vil man 

sannsynligvis utsette å lære utover det minimumet som kreves fordi det finnes andre 

løsninger, som for eksempel større involvering av BIM-koordinator på prosjekter.  

 

Tilgang til overføringssituasjonen gir mulighet til å anvende innholdet i opplæringen i 

jobbsituasjonen og vedlikeholde det over tid. Å vite at man vil få anledning til å bruke og 

praktisere det man har lært på nåværende eller kommende prosjekt er en sterk 

motivasjonsfaktor for deltakerne i BIM-kurset. Man vet at etter å ha fått basiskunnskap om 

BIM-verktøy og prosesser på kurset, trenger man en arena, et prosjekt, for å utvikle BIM-

kompetanse. Ellers er kurset lite verdt. Dette stemmer godt overens med det 

overføringsteorier beskriver som en viktig understøttende faktor i arbeidsmiljøet der tilgang 

til en overføringssituasjon og mulighet til å anvende nylig tilegnet kunnskap på 

arbeidsplassen er helt sentralt (Kuvaas & Dysvik, 2012).  

 

Når man snakker om riktig timing som motivasjonsfaktor, mener man at opplæringen har 

kommet på et tidspunkt når den nye kunnskapen oppleves til å være relevant for ens 

oppgaver, enten man er midt i et prosjekt eller i ferd med å starte på et nytt. I tillegg er det 

noe med den subjektive opplevelsen av at en ser at overføringen kan skje på et tidspunkt som 

passer ham eller henne, passer prosjektet og den prosessen prosjekteringsteamet er i.  
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Imidlertid opplever de intervjuede kursdeltakerne at det aller viktigste for deres motivasjon 

for å bruke BIM er bevisstheten om at de ikke vil stå alene når de skal begynne å bruke BIM 

på prosjekt – enten det er snakk om oppstart av prosjekteringsprosessen i BIM eller om 

utprøving av enkelte funksjoner i Solibri. Bevisstheten om at organisasjonen besitter mye 

kompetanse om BIM, og den kompetansen er tilgjengelig for dem i form av støtte fra BIM-

avdelingen, direkte involvering av BIM-koordinator i prosjekt, eller støtte fra erfarne 

kollegaer, ser ut til å skape trygghet og gi følelse av at man vil klare det, selv om man ikke 

føler seg utlært i BIM etter kurset. Et annet moment her er at man etter kurset vet at mye av 

nødvendig kunnskap om BIM – både av deklarativ og prosessuell karakter – er tilgjengelig i 

styringsdokumentene og Solibri-veiledningen. Disse er lett å komme tilbake til og ta i bruk 

ved behov på egen hånd eller under veiledning.  

 

7.1.4 Oppsummering 
Dataene fra intervjuene med både kursdeltakerne og kursholderen antyder at det å være 

motivert og villig til å overføre tilegnet kompetanse til praktisk bruk er avgjørende for at 

overføring skal finne sted. De overnevnte faktorene for motivasjonen for overføring kan 

tolkes til å ligge til dels i personen selv (i form av personens egenskaper og holdninger), til 

dels i den arbeidssituasjonen personen befinner seg i (og hvor relevant, nyttig og tidsmessig 

den nye kompetansen er i forhold) og til dels i organisasjonen med sine forventninger, 

kompetansekrav og måter å tilrettelegge arbeidsmiljø på (med tilgang til støtte og 

kompetanse). Det er vanskelig å si noe om graden av viktigheten til de ulike faktorene. Deres 

kombinasjon og samspill er unik fra person til person. Men det man imidlertid kan trekke 

frem som en felles motiverende faktor for mange er tilgang til overføringssituasjon og til 

støtte og veiledning fra en BIM-ekspert. Dette er to aspekter ved arbeidsmiljøet som også i 

den akademiske litteraturen trekkes frem som viktige både for motivasjonen for overføring 

og overføringsprosessen (Cheng & Hampson, 2008; Kuvaas & Dysvik, 2012).  

	  

7.2 Faktorer som påvirker overføringsprosessen 
Faktorene som kan virke fremmende eller hemmende på selve overføringsprosessen, er med 

utgangspunkt i dataene klassifisert under fire kategorier, hvor en av dem – motivasjon for 

overføring – har allerede blitt presentert overfor og er derfor utelatt i denne redegjørelsen. De 

resterende kategoriene er deltakernes forkunnskaper, overføringsmiljø og opplæringsdesign.  
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7.2.1 Forkunnskaper 
Jeg har tidligere diskutert hvordan forkunnskaper og tidligere erfaringer fra BIM-prosjekter 

har noe å si for hvordan man oppfatter BIMs nytteverdi som i sin tur påvirker personens 

motivasjon for overføring. Det ser ut til at personens forkunnskaper og kompetanse generelt, 

og datateknisk kompetanse mer spesifikt, også kan virke inn på selve overføringsprosessen.  

 

Ligger man på et visst funksjonelt nivå i sin bruk av et eller flere digitale verktøy, forenkler 

det overføring av nye datatekniske ferdigheter. Med en god nok forståelse av et verktøy kan 

man lettere sette verktøyets ny funksjon i system og ta den i bruk. En kursdeltaker med 

tidligere praktisk erfaring i bruk av Solibri forteller om hvordan han synes det vil være å 

begynne å bruke presentasjonsfunksjonen i Solibri som han har lært på kurset:  

	  

”Tror ikke det skal være vanskelig. Det er bare å sette opp lysbilder istedenfor bruke andre 
verktøy for å lage dem. Vi har jo snappet bilder med annet verktøy, men nå vil jeg bruke 
Solibris verktøy til det.” 
	  

På samme måte som personens forkunnskaper og kompetanse virker fremmende på 

overføring, kan den også gjøre overføringen vanskeligere, spesielt hvis viktigheten av 

forkunnskaper blir undervurdert i opplæringssituasjonen. En av kursdeltakerne forteller om 

sin erfaring med å forsøke å gjennomføre overføring av filer fra Solibri til BIMCollab etter 

kurset: 

	  

”Med en gang etter kurset tok jeg kontakt (med BIM-koordinator) og spurte mer om 
overgangen mellom Solibri og BIMCollab. Det var noe som jeg ikke klarte å forstå med en 
gang. Det er ikke spesielt lett for folk som ikke jobber med prosjektering i 3D eller med BIM 
hver dag. Jeg prosjekterer ikke, jeg jobber med koordinering. Det var en utfordring å komme 
tilbake til pc-en og gjøre den tekniske tingen.”  
	  

I dette tilfellet var overvurdering av kursdeltakernes datatekniske kompetanse i 

opplæringssituasjonen en utfordring for overføringsprosessen som ble løst via oppsøking av 

ekstra veiledning hos BIM-koordinatoren. Dette eksempelet illustrerer hvordan overføring av 

ny kunnskap og ferdigheter ofte sammenfaller med en læringsprosess (Eraut, 2004b) og hvor 

viktig det er å legge til rette for tilgjengeligheten av støtte under videre læring og dermed 

bidra til et godt overføringsmiljø.  
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7.2.2 Aspekter ved arbeidsmiljøet 
På samme måte som aspekter ved arbeidsmiljøet spiller inn på kursdeltakernes motivasjon for 

overføring, har de en betydning for selve overføringsprosessen. Av de overnevnte aspektene 

er tilgang til overføringssituasjon (BIM-prosjekt) og til støtte og kompetanse til BIM-

avdelingen ved oppstart av et nytt prosjekt og underveis i prosjektet oppleves å være viktig. 

En av kursdeltakerne uten tidligere erfaring i BIM-prosjekter har følgende tanker om det: 

	  

”Jeg har masse å lære, men jeg tror jeg kommer til å lære mye når jeg kommer i prosjekt. 
Det er begrenset hva man kan lære på kurs. Jeg har hørt om BIM i mange sammenhenger og 
det viktige nå blir en praktisk gjennomføring. (…) Men hvis man helt blank kommer inn, har 
tatt det kurset og gått ut i prosjekt på egen hånd og drar alt, da har man noen utfordringer. 
Med de ressursene man har tilgang til så burde det være et godt nok grunnlag for å komme i 
gang. Da kan du få med deg noen i oppstartsmøte for å gå gjennom BIM-manualen, få hjelp 
til å kjøre første prosjekteringsmøtene.” 
 
	  
De ansatte i BIM-avdelingen kan enten støtte PGL gjennom sin rolle som BIM-rådgiver eller 

som BIM-koordinator i prosjektet. Som BIM-rådgivere kan de gi råd om hvordan det er best 

å legge opp premisser for prosjektet riktig. De er også tilgjengelige til å svare på konkrete 

tekniske spørsmål om bruk av Solibri eller annet digitalt verktøy. Som BIM-koordinatorer 

kan de tilby et internt BIM-kurs på prosjektet før oppstart og bistå PGL på andre måter i 

oppstarten av prosjektering. BIM-koordinator og PGL avklarer arbeidsfordeling videre i 

prosjektet – hvilke BIM-relaterte oppgaver PGLen kan utføre selv og hvilke blir forbehold 

BIM-koordinatoren, avhengig av den kompetansen prosjekteringsteamet besitter. Uansett 

hvordan PGL velger å bruke kompetansen til BIM-avdelingen, letter det overgangen fra ikke 

BIM til BIM-prosjektering og forenkler overføringen av læringen fra kurset til praksis.  

 

Arbeidsmiljøet i organisasjonen har imidlertid også aspekter som kan virke hemmende på 

overføringsprosessen. Disse er knyttet til stramme tidsrammer i forbindelse med 

prosjektbasert arbeid (Nordqvist et al., 2004). Byggeprosjekter, og totalentrepriser deriblant, 

karakteriseres ofte av et stort tidspress (Meland, 2000, s. C14), og dette er noe kursdeltakerne 

gir uttrykk for. En av respondentene forteller følgende om det:  

	  

”Jeg opplever absolutt at det legges til rette for at du får lov å utvikle deg og delta på kurs 
som er ønskelig. Utfordringen er vel kanskje at når du sitter i prosjekt og har en rolle, så er 
det tiden igjen. At det kanskje ikke er rom for så mye å sitte og oppgradere seg for kunnskap 
fordi du har en gitt tid for å få ting gjort, og så gjør du det sånn som du alltid har gjort det 
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for å være sikker på at du får fullført. Jeg skulle gjerne kunne sittet og lekt med BIM for å så 
få prøvd forskjellige ting, men man gjør det man kan og så har man ikke tid for noe mer.”  
	  

I intervjuene kommer det tydelig frem at Skanska er opptatt av de ansattes læring og 

kompetanseutvikling. Imidlertid oppleves det at man i en hektisk prosjekthverdag i realiteten 

blir nødt til å prioritere å få ting gjort innenfor fastsatte frister på måter man behersker fra før, 

fremfor å prøve seg frem med nye metoder.  

 

På den måten har det blitt identifisert tre aspekter ved arbeidsmiljø som kan påvirke 

overføringsprosessen: tilgang til overføringssituasjonen, tilgang til støtte og kompetanse til 

BIM-ekspert, og tid til overføring og videre læring. Andre aspekter ved arbeidsmiljø som kan 

fremme overføringsprosessen, men som jeg ikke finner indikasjon til i datamaterialet, vil bli 

diskutert under 8.1.  

 

7.2.3 Opplæringsdesign 
Med utgangspunkt i de empiriske dataene fra intervjuene og observasjonen av BIM-kurset 

kan jeg trekke frem følgende aspekter ved opplæringsdesignet som hadde innvirkning på 

overføring av læring fra BIM-kurset: læringsstoff, opplæringsmetoder, bruk av interne 

kunnskapsmeglere og bruk av artefakter. Ifølge kursholderen hadde læringsstoffet, 

arbeidsmetodene og læringssituasjonen blitt valgt ut for å tilfredsstille målene for 

opplæringen, uten å ha tatt i betraktning hvordan disse skulle støtte under den senere 

overføringsprosessen. Likevel kan man konkludere at noen metodiske valg har vært positive 

for overføringen, mens andre har ikke lagt til rette for den. Hvordan opplæringsdesignet 

fungerte henger sammen med hvilket element av BIM PGL-kompetansen som skulle læres og 

overføres: datatekniske ferdigheter i bruk av Solibri eller kunnskaper og ferdigheter knyttet 

til styring av prosjekteringsprosessen i BIM.  

	  

Læringsstoff 

Slik det kommer frem i datamaterialet, har innholdet i og kvaliteten av læringsstoffet, samt 

rekkefølgen i presentasjonen av læringsstoffet vært av betydning for overføring, spesielt for 

deltakerne uten tidligere kjennskap til BIM og Solibri. Kursdeltakerne kommenterer at fordi 

den mer praktiske delen av læringsstoffet (gjennomgang av styringsdokumentene og Solibri-

verktøyet) ble presentert på en ryddig og lett forståelig måte, og presentasjonen av 
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læringsstoffet fulgte den samme oppbyggingen som rekkefølgen i oppstarten av 

prosjekteringsarbeidet, ville overføringsprosessen oppleves lettere.  

	  

”Jeg synes det var godt gjennomarbeidet materiale de leverte. (…) De startet med denne 
BIM-manualen som sier om hvordan man skal bygge opp BIM-modellen, sånn at man 
kommer på riktig spor i forhold til oppstart av prosjektet. (…) Og så presenterte de Solibri og 
modellen og hvordan den biten skulle bygges opp og hvordan man bruker dette verktøyet. På 
en relativt lettfattelig og grei måte.”  
	  

Det kan tenkes at rekkefølgen i gjennomgangen av læringsstoffet kan fungere som en 

veiledning for hvordan man skal gå frem i oppstarten av BIM-prosjekteringen, enten på egen 

hånd eller under veiledning av en BIM-koordinator, og skape forutsigbarhet.  

 

Den praktiske delen av opplæringen som det refereres til overfor, sammen med 

gjennomgangen av hvordan man styrer prosjektering i BIM, opplevdes å være mest relevant 

for den faktiske prosjekteringsledelse. De fleste kursdeltakerne ønsket at det hadde blitt viet 

mer tid til det, og at den generelle delen i oppstarten av kurset hadde vært kortet ned. De 

fleste kursdeltakerne kommenterte at det var viktig for dem å få presentert hvordan ting 

skulle gjøres konkret. Dette stemmer godt overens med hvordan teorien anbefaler å styrke 

lærendes opplevelse av sammenheng gjennom bruk av eksempler (Illeris et al., 2004). Jo mer 

konkretisering av abstrakte begreper og prosedyrer gjennom praktiske eksempler og 

beskrivelser av fremgangsmåter, desto lettere ville det være å bruke kunnskapen i praksis. En 

av kursdeltakerne forteller: 

	  

”For min del kunne man være enda mer konkret, vist helt ut hvordan ting gjøres. Spesielt i 
forhold til prosessene, hvordan de skal kjøres. (…) Man kunne kutte litt på innslaget og vært 
mer konkret i detaljer. Det hadde gjort det lettere å komme i gang.” 
	  

I forhold til BIM er diskusjonen om hvilket innhold man skal legge inn i læringsstoffet veldig 

interessant, og den flersidigheten ved PGLs BIM-kompetanse ble presentert under 6.1. Mens 

opplæring av datatekniske ferdighetene i Solibri ligger naturlig inne i innholdet av BIM-

kurset, blir ferdighetene knyttet til styring av prosjekteringsprosessene i BIM liggende 

mellom det som er BIM-opplæring og det som er ren prosjektering. For PGL blir disse 

likevel to uatskillelige sider av samme fenomen.  
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”Alt henger sammen. BIM handler om programvaren og hva du legger inn i den, men kurset 
handlet vel så mye om hvordan vi skal bruke det. Og det er det som er interessant.”  
	  

Til sammen er det slike aspekter ved læringsstoff som valg og kvalitet av innholdet, og 

rekkefølge i presentasjonen av læringsstoffet som har potensialet for å støtte under 

overføringsprosessen. Når målene for opplæringen i grunnen er kompetansemål og orienterer 

seg mot utvikling av ferdigheter, slik det er i dette kurset, kan valg av prosedyrisk kunnskap 

konkretisert gjennom eksempler være et steg på veien. Kvalitet, relevans og tilgjengelighet av 

læringsstoffet er et godt utgangspunkt for at den skal bli brukt i praksis. Valg av rekkefølgen i 

presentasjonen av læringsstoffet kan brukes veiledende for rekkefølgen for implementering, 

hvis disse sammenfaller.  

	  	  

Opplæringsmetoder 

Under kurset var kursdeltakerne eksponert til flere opplæringsmetoder som forelesning, 

diskusjon og praktisk utprøving av programvaren, i tillegg til å ha hatt anledning til å stille 

spørsmål til kursholderne og få svar. Kursdeltakerne kommenterte at kombinasjonen av flere 

opplæringsmetoder fungerte bra, og at spesielt diskusjonene og den praktiske utprøvingen var 

viktig for senere overføring.  

 

Når det gjelder diskusjonene i hele kursgruppen, fungerte de som arena for erfaringsdeling, 

noe som bidro til konkretisering av den mer teoretiske presentasjonen av læringsstoffet fra 

kursholdernes side. En kursdeltaker som var spesielt interessert i å lære om prosesser med å 

styre prosjektering med BIM, forteller:  

	  

”Jeg synes det var veldig greit at vi var relativt få og at det dermed ble rom for å ta 
spørsmål, både for egen del og spørsmål fra andre. Det var nyttig at man fikk konkretisert det 
litt ved å ta spørsmål underveis.”  
	  

En spesiell observasjon fra BIM-kurset er knyttet til slike diskusjoner i deltakergruppen. En 

prosjekteringsleder med bred erfaring fra styring av BIM-prosjektering var veldig aktiv i 

kurset og delte sine erfaringer med de andre. Denne personens eksempler og fortellinger fra 

praksis hadde en klart positiv effekt på resten av kursdeltakerne. De engasjerte 

deltakergruppen på en hel annen måte enn presentasjonen fra kursholderne. Denne personen 

snakket direkte fra erfaring og kontekstualiserte flere momenter som hadde blitt presentert 

mer teoretisk av kursholderne. Han klarte å formidle sine erfaringer slik at de ufarliggjorde 
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overgangen fra ikke-BIM til BIM-prosjekt, noe som kan skyldes både hans positivitet til BIM 

og det at han kjente til detaljene i det å være en PGL i BIM-prosjektering. Sammenlignet med 

kursholderne som hadde mye kunnskap om BIM og flere års erfaring med å bistå PGL i 

BIM-prosjekter, hadde han erfaringer fra akkurat samme rolle som resten av deltakerne, fra 

ikke BIM og BIM-prosjekter og fra overgangen mellom disse. Hans rolle i kurset kan 

sammenlignes med rollen til kunnskapsmegler (Newell et a., 2009, s. 168) som tilpasser og 

overfører kunnskap fra et felt, en gruppe, et prosjekt osv. til der denne kunnskapen er 

etterspurt, men mangler, og dermed bidrar til mer effektiv kunnskapsdeling.  

 

En annen fordel med diskusjonene i kurset var at de bidro til refleksjon over egen praksis 

rundt bruk av BIM – hvor mye man bruker BIM, hvor opptatt man er av å bruke den, hvor 

mye man gjør i forhold til prosjekteringsprosessen for å passe på at BIM-koordinering 

foregår på en god måte. Til sammen har tilrettelegging for diskusjon tilfredsstilt deltakernes 

egne konkretiseringsbehov som brakte læringsstoffet nærmere praksis, og bidratt til 

refleksjon og deling av kunnskap som kom direkte fra erfaringer med praktisk bruk av BIM.  

 

Praktisk utprøving var knyttet til opplæring i bruk av Solibri-verktøyet. Den delen av kurset 

var organisert som en kombinasjon av teoretisk gjennomgang av Solibris funksjoner på 

storskjerm, med kursholderen som viste frem og kommenterte funksjoner og 

navigeringsmåter, og en kortere sesjon med praktisk utprøving, da kursdeltakerne på egen pc 

brukte den samme modellen for å gjennomføre noen av operasjonene som kursholderen 

hadde gjennomgått tidligere. Etter det fulgte en demonstrasjon av flere funksjoner av mer 

avansert art, som presentasjonsfunksjonen og mengdeuttak.  

 

Den praktiske utprøvingen av konkrete operasjoner opplevdes å være fremmende for 

overføring av ferdighetene fordi man kunne øve inn enkelte operasjoner og dermed husket 

fremgangsmåten bedre etter å ha gjort dem selv. Man opererte i en reell modell som inneholdt 

feil og utfordringer som ofte forekommer i BIM-prosjektering, og lærte å oppdage slike feil. 

Kurset la opp til utprøving av de enklere operasjonene som å sette sammen en samlemodell, 

navigere seg rundt, slå av og på lag. Dette fungerte bra. Noen av de andre operasjonene som 

man ikke hadde hatt anledning til å prøve ut i kurset, var imidlertid ikke så lett å gjennomføre 

på egen hånd i en arbeidssituasjon, man trengte mer veiledning for å få det til. En deltaker 

forteller om overføring av en funksjon som man fikk kun en presentasjon av på kurset:  
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”Hvordan man kan overføre info fra Solibri til BIMCollab, kommentere saker og overføre 
tilbake og lage en rapport - det gjennomgikk vi på kurset. Det var ikke så lett å gjøre det med 
en gang selvstendig her, men med hjelp via telefon med BIM-koordinator gikk det veldig bra” 
	  

Dette er et eksempel på hvordan formidling av deklarativ kunnskap om en funksjon og 

påfølgende prosedyrisk kunnskap ofte ikke er et tilstrekkelig grunnlag for videre overføring 

av kunnskapen til praksis. Ren formidling av kunnskap fra kursholder til kursdeltaker 

garanterer ikke at læring finner sted, noe som ifølge Cupin et al. (2014) skal være en 

forutsetning for overføring av kunnskap og ferdigheter til en arbeidssituasjon. Tilrettelegging 

for læring gjennom praktiske øvelser ser ut til å gi bedre forutsetning for overføringen. Dette 

gjelder også overføring av prosedyrisk kunnskap knyttet til prosessene rundt styring av BIM-

prosjektering. Flere av de intervjuede kursdeltakerne hadde gjerne ønsket seg 

læringssituasjoner i kurset som hadde visst eller simulert bestemte oppgaver eller faser i 

BIM-prosesser og latt dem prøve ut noe av arbeidsmetodikken rundt BIM i kurssammenheng. 

Kun å ha blitt presentert for de generelle prinsippene og prosessene virket for abstrakt.  

 

Praktisk utprøving av datatekniske og prosess-relaterte oppgaver ser ut til å ha en positiv 

virkning på overføring fordi denne opplæringsmetoden i større grad legger til rette for læring 

av prosedyrisk kunnskap og ferdigheter i en kurssammenheng. At øvingsoppgaver kommer ut 

av en kontekst som likner arbeidskonteksten oppleves som viktig av kursdeltakerne. Det er 

også ønskelig fra kursdeltakernes side at denne praktiske delen av opplæringen i kurset var 

viet mer tid, mens formidlingen av informasjonen var kortet ned.  

 

Bruk av artefakter 

Et av læringsmålene for kurset var å gi deltakerne kjennskap til styringsdokumentene for 

BIM i Skanska. Disse inneholdt Skanskas BIM-manual og Krav til modeller og tegninger. De 

ble delt ut og til dels gjennomgått, sammen med Skanskas veiledning i Solibri. Da deltakerne 

fra høstens kurs fortalte i intervjuene om sine erfaringer med overføring, refererte de til 

Solibri-veiledningen og BIM-manualen som de dokumentene som de oftest brukte som 

hjelpemidler i sin praksis i etterkant av kurset. Selv om mye av informasjonen i dokumentene 

er av deklarativ art, ble de hovedsakelig brukt som kilder til prosedyrisk kunnskap og støttet 

PGLene under bruk av programvaren Solibri Model Checker og i styringen av 

prosjekteringsteamet. Her er hva forskjellige kursdeltakere sier om bruk av dokumentene: 
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”Jeg bruker BIM-manualen som er skrevet ut og ligger hele tiden foran pc-en min. Den er 
fortsatt tilgjengelig, selv om jeg nå lurer mest på andre ting. Hvis jeg glemmer noe eller ikke 
kjenner til noen knapper i Solibri, er det veldig tydelig beskrevet i Solibri-veiledningen: 
hvordan man tar ut mengder eller andre ting. Da bruker jeg den.”  
 
”Jeg tar frem notatene mine og veiledningene, de ligger i en plastikkmappe på pulten. Vi har 
jo de trykksakene – matoppskriftene, oppskriftene for hvordan man skal gjøre de forskjellige 
tingene. Da gå jeg av og til inn og titter på dem.”  
	  

At kursdeltakerne kjente til innholdet i dokumentene fra kurset hjalp i senere 

overføringsprosessen. En kursdeltaker viste meg under intervjuet hvordan han i tillegg 

tilføyde egne notater for å berike dokumentene og tilpasse innholdet til sin egen forståelse av 

prosedyrene og fremgangsmåtene beskrevet der, og på den måten forenkle innhenting og 

meningsgjøring av innholdet senere.  

 

Et element i BIM-manualen som kursdeltakerne ga spesielt stor oppmerksomhet i 

overføringen av kunnskapen om styring av prosjekteringsteamet i BIM, er et skjematisk 

presentasjon av faseinndelingen i BIM-prosjekteringsprosessen. Prosessen er fremstilt i form 

av et hjul, der fasene i prosessen er navngitt og beskrevet med tilsvarende innhold og 

ansvarsfordeling. Prosesshjulet tydeliggjør hvilken rekkefølge Skanska vil at 

prosjekteringsfasene skal gå gjennom for å sikre den beste kvaliteten til ferdig underlag. 

Kursdeltakerne har brukt prosesshjulet aktivt for å overføre og videreformidle oppbyggingen 

av BIM-prosjekteringen til resten av prosjekteringsteamet. En kursdeltaker forteller om 

hvordan han brukte hjulet for å introdusere og tydeliggjøre den nye strukturen av 

prosjekteringsprosessen i sitt prosjekt:  

	  

”Det som skjedde med en gang etter kurset var at jeg kopierte hjulet som er et fint skjema, og 
i første møte som vi hadde etterpå – prosjekteringsmøte i oktober eller november – det var et 
punkt på agendaen og et vedlegg med info om at sånn skal det være i dette prosjektet. Det ble 
delvis beskrevet hva betyr tverrfaglig kontroll, hva betyr prosess mellom tverrfaglig kontroll 
og neste møte, hva skal vi gjøre på det siste BIM-møte i prosessen.” 
	  

Det som kommenteres spesielt i forbindelse med prosesshjulet er dets skjematisk 

representasjon. Den skiller seg fra resten av informasjonen om styring av BIM-

prosjekteringen i manualen som er i tekstform. Hjulet er kompakt og i ett bilde fremstiller 

hele prosjekteringsprosessen, noe som gjør den er lett å kommunisere og gjøre tilgjengelig 

for andre. En kursdeltaker deler sine erfaringer med hjulet: 
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”Angående hjulet, er det fint å få det sånn skjematisk. Da er det mye enklere å kommunisere. 
For det er så enkelt å vise at du må gjøre det før du kan gjøre det. Det har vi hengende på 
veggen i møterommet i litt større målestokk.”  
	  

Til sammen kan man si at bruk av artefakter i form av manualer og veiledninger under 

opplæringen har vært positiv for overføring av prosedyrisk kunnskap. Disse har vært enkelt å 

ta med seg og ha tilgjengelig ved behov i arbeidssituasjoner. Den skjematiske presentasjonen 

av prosjekteringsprosessen i BIM-manualen bidro til å tydeliggjøre rekkefølgen av og 

innholdet i prosjekteringsfasene, slik at de var enkelt å kommunisere til PGLene og videre til 

medlemmer av respektive prosjekteringsteam.  

 

Når det gjelder opplæringsdesignet i sin helhet, har det gjennom valg av læringsstoffet, 

opplæringsmetoder og artefakter, bidratt hovedsakelig til overføring av datatekniske 

kunnskaper og ferdigheter, og i mindre grad til overføring av kunnskaper knyttet til styringen 

av prosjekteringsprosesser i BIM. En grunn for at opplæringsdesignet ikke støttet under 

overføring av prosessrelaterte ferdigheter knyttet til prosjekteringsledelse kan være at 

opplæringsdesignet ikke hadde lagt opp for utvikling av slike ferdigheter i kurset.  

 

7.3 Oppsummering 
Det ble identifisert fire grupper faktorer som påvirket overføring av læring fra BIM-kurset for 

prosjekteringsledere til praktisk bruk i arbeid: motivasjon for overføring, individuelle 

egenskaper ved den lærende, arbeidsmiljø og opplæringsdesign. Fordi motivasjon for 

overføring er en såpass avgjørende faktor for at overføringen skal finne sted, ble den etter 

Cheng og Hampson (2008) behandlet både som en faktor for overføring og som del av 

overføringsprosessen. Figur 2 viser skjematisk hvordan faktorene fordeler seg i forhold deres 

påvirkning på henholdsvis motivasjon for overføring og overføringsprosess, samt innhold i 

hver gruppe av faktorene.  
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Figur 2: Skjematisk fremstilling av overføringsfaktorer for BIM-kompetanse 
 

Påvirkningsretningen mellom elementene i figuren er markert med piler, hvor de tykkere 

pilene går fra hovedgruppene av overføringsfaktorer. Dette er en forenklet representasjon av 

enveispåvirkningsforhold som i realiteten vil være mer komplisert og sammensatt, og hvor 

enkelte faktorer kan tenkes å ha gjensidig påvirkningskraft på hverandre. Dette kan illustreres 

ved et eksempel. Slik det kommer frem i analysen og i figuren, kan man gjennom valg av 

innhold og opplæringsmetoder i kurset og gjennom bruk av artefakter, støtte den fremtidige 

overføringsprosessen. I slike didaktiske valg vil man imidlertid være nødt til å ta i betraktning 

kursdeltakernes forkunnskaper og det som oppleves som relevant og nyttig for den 

arbeidssituasjonen de befinner seg i. Når opplæringsansvarlig klarer å treffe de lærende riktig 

med innhold, kompetansenivå og arbeidsmåter i kurset, vil han eller hun være med også på å 

understøtte motivasjonen for overføring fordi den ser ut til å forsterkes av opplevelsen av 

relevans og nytteverdi av læringsinnholdet.  

 

For å oppsummere kan man si at bortsett fra de faktorene som ligger i selve den lærende 

personen, er resten av overføringsfaktorene knyttet til kursdeltakernes arbeidssituasjon og 

arbeidsmiljø og til opplæringsdesign. Så lenge organisasjonen og opplæringsansvarlig er 

bevisste overføringsproblematikken og er opptatte av at overføring av læring finner sted, har 

de mulighet til å understøtte både motivasjon for overføring og selve overføringsprosess. 

Dette bør gjøres allerede under planlegging og gjennomføring av et opplæringstiltak, samt i 

tiden etter at opplæringen er ferdig.  

Motivasjon for  
overføring 

Overførings- 
prosess 

Relevans og 
nytteverdi 

Arbeidsmiljø 
•  tilgang til anvendelsessituasjon 
•  forventninger om overføring 
•  veiledning og støtte fra ekspert 
•  tilgang til relevant kunnskap 
•  tid til overføring og videre læring 

Opplæringsdesign 
•  opplæringsmetoder 
•  bruk av kunnskapsmeglere 
•  bruk av artefakter 
•  organisering av læringsstoffet 

Individuelle egenskaper 
ved kursdeltakeren 

•  holdninger 
•  forkunnskaper 
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8 Diskusjon 
I dette kapittelet diskuterer jeg først hvordan mine data om overføring av læring kan ses i 

forhold til teorien presentert tidligere i oppgaven. Deretter diskuterer jeg overføring av 

kompetanseformene og -komponentene i BIM-kompetansen, som er studiens problemstilling. 

 

8.1 Overføring av læring  
Teorikapittelet presenterte fire grupper overføringsfaktorer basert på bidrag fra ulike 

teoretiske perspektiver på kunnskap og læring. Disse faktorene er: innholdet i det som skal 

overføres, individuelle trekke ved den lærende, opplæringsdesign og forhold i arbeidsmiljø. I 

mitt datamateriale fant jeg støtte til flere av de overnevnte faktorene, men mine analyser la 

også grunnlag for å endre inndelingen som ble diskutert i teorien. I denne seksjonen vil jeg 

diskutere hvordan min klassifisering av overføringsfaktorene står i forhold til litteraturen 

presentert teorikapittelet.  

 

Den første gruppen av faktorer jeg vil ta for meg her er individuelle trekk ved den lærende 

personen. Disse kan omfatte personlighet, interesser, psykiske og fysiske evner og 

motivasjon (Illeris, 2004; Cheng & Hampson, 2008). Mens evner og tilbøyelighet ikke har 

vært i fokus i denne oppgaven, kom holdninger som en naturlig del av informantenes og 

respondentenes beretninger og utgjorde en faktor som fremmet læring og overføring av 

læring. Dette er interessant med tanke på hvor stor plass holdninger tar i Lais (2013) 

definisjon av kompetanse, samtidig som de også ser ut til å være en del av drivkraften bak 

utviklingen av kompetanse. Holdninger kan påvirkes og formes, og BIM-kurset for 

prosjekteringsledere viser at et formelt læringstiltak med riktig målsetting kan ha en betydelig 

holdningsdannende effekt. Dette gjør holdningsarbeid til et nyttig verktøy i organisasjonen 

som er opptatt av læring og kompetanseutvikling.  

 

En annen endring til gruppen av faktorer som omfatter individuelle trekk ved kursdeltakeren 

ble gjort i det jeg skilte ut motivasjonen for overføring og gjorde den til egen faktor for 

overføring, noe som var mulig med utgangspunkt i funnene til Cheng og Hampson (2013). 

De hevder at potensialet i tilegnet læring blir utnyttet bare i den grad personen selv velger å 

utnytte den og overføre til arbeid. En slik tilnærming kan først se ut til å legge ganske mye 

ansvar for vellykket overføring på den enkelte og hans eller hennes vilje til å anvende læring. 



	   68	  

Men dette er ikke nødvendigvis poenget. Siden Cheng og Hampson fremhever hvordan 

faktorer som ligger utenfor personen virker inn på både den enkeltes motivasjon for 

overføring og overføringsatferden, legger de noe av ansvaret for overføring tilbake til 

lærings- og arbeidsomgivelsene. Dermed blir inndelingen en visualisering av den vesentlige 

rollen som faktorene utenfor selve personen spiller på overføringsprosess og på enkeltes 

motivasjon for overføring.  

 

Mine data støtter Cheng og Hampsons (2013) vektlegging av personens motivasjon og viser 

at motivasjon for overføring er avgjørende for at nye kunnskaper og ferdigheter fra BIM-

kurset skal videreutvikles og anvendes i praksis. Uten egen motivasjon er overgangen fra 

lærings- til anvendelsessituasjonen ikke noe man kan ta for gitt. Dette kan muligens forklares 

med Carliles (2002) forståelse av hvordan all personlig opparbeidet kunnskap er investert 

kunnskap, noe som gjør det vanskelig for erfarne personer å forandre eller gi slipp på sine 

arbeidsmåter. Dette er spesielt aktuelt i en arbeidssituasjon hvor tidspresset er stort og man 

heller velger å stole på kjente gamle og subjektivt metoder enn å investere tid i læring av nye.  

 

Hva det er som motiverer medarbeidere til å engasjere seg i læring og overføring, finnes det 

forskjellige forklaringer på. Kuvaas og Dysvik (2013, s. 57) fremmer først og fremst indre 

motivasjon som kilde til gode prestasjoner for oppgaver hvor blant annet læring og utvikling 

er viktig. I mine data finner jeg at indre motivasjon er en vesentlig drivfaktor, og bak den 

ligger den subjektive opplevelsen av BIMs nytteverdi, positive holdninger til BIM og vilje til 

å lære og utvikle seg som person. I tillegg kommer prososial motivasjon drevet av et ønske å 

etterleve organisasjonens normer og verdier (Kuvaas & Dysvik, 2013, s. 68). Den kommer til 

uttrykk gjennom kursdeltakernes ønske om å etterleve organisasjonens forventninger om 

bruk av BIM, noe som blir kommunisert på generell basis i ulike sammenhenger. Jeg tror at 

man kan potensielt forsterke virkningen av organisasjonens forventninger på enkelte 

medarbeidere hvis man i tillegg i forbindelse med et konkret opplæringstiltak og med 

utgangspunkt i hver enkeltes arbeidssituasjon uttrykker forventninger om at ny kunnskap skal 

overføres i arbeid og hvordan det kan gjøres. Å uttrykke slike forventninger på individnivå er 

viktig for at overføring ikke blir utsatt eller uteblir (Busch, 1992).  

 

Når det gjelder de to andre gruppene overføringsfaktorer – arbeidsmiljø og 

opplæringsdesign, sammenfaller de med klassifiseringen foreslått i teoridelen, med den 

presiseringen at begge påvirker både motivasjonen for overføring og selve 
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overføringsprosessen. Underfaktorene i disse gruppene er i noen grad preget av at man i 

organisasjonen har vært lite bevisst overføringsproblematikken og dermed ikke har 

tilrettelagt eksplisitt for en enklere overføringsprosess. Likevel tror jeg at man til dels har 

lyktes med det ubevisst i det man har forsøkt å støtte sine medarbeidere i videre uformell 

læring av BIM.  

 

Av de viktigste faktorene i arbeidsmiljøet som har understøttet kursdeltakernes overføring av 

læring til arbeid, vektlegges tilgang til anvendelsessituasjon og til BIM-kompetanse og faglig 

støtte og veiledning fra BIM-avdelingen i etterkant av kurset mest av mine respondenter. At 

organisasjonen gjør kompetansen og støtten tilgjengelig for sine ansatte er et tiltak som i 

utgangspunktet er rettet mot tilrettelegging for uformell læring knyttet til utførelsen av 

arbeidsoppgaver direkte i prosjekt. Samtidig viser mine data at tiltaket også understøtter 

overføring, tilpasning og anvendelse av den mer kontekstfrie generelle kunnskapen fra kurset 

i en spesifikk kontekst. Hvordan kan det forklares? Man kan tenke seg at i uformelle 

planlagte læringssituasjoner har man en mulighet til å lære det som ikke ble lært på et formelt 

kurs. Men også i veiledningssamtaler med en BIM-ekspert har man mulighet til å lære å tolke 

og forstå ulike arbeidskontekster, erkjenne hvilken kunnskap egner seg akkurat da, hvordan 

den skal tilpasses situasjonen og hvordan man skal kombinere den med det man allerede kan, 

noe som etter Eraut (2004b) er kjernen i overføringsprosessen.  

 

At man i overføringsprosessen er nødt til å fortsette læringen henger sammen med 

begrensninger som ligger i formell læring. Hver profesjonelle handling, uavhengig av sin 

kompleksitet, krever flere typer kunnskap, mens det er naturlig at bare den eksplisitte 

kunnskapen blir kommunisert ut i en formell læringssituasjon og den tause kunnskapen blir 

forsømt (Eraut, 2004a). Derfor mener Eraut (2000, s. 124) at man må gjennom en ytterligere 

situert læringsprosess der man lærer å tolke ulike arbeidssituasjoner og gjentatte ganger 

tilpasse og bruke den lærte eksplisitte prosedyriske kunnskapen til den blir rutinert og taus. 

At man får mulighet til å gjøre noe av det med støtte fra en BIM-ekspert, forenkler 

overføringen og ikke minst gjør det mulig for den lærende å komme nærmere ekspertens 

egne tause kunnskap gjennom observasjon av hans eller hennes handlinger.  

 

Når det gjelder spesifikt overføringsfremmende faktorer i arbeidsmiljøet, er det flere faktorer 

beskrevet i teorien som jeg ikke finner støtte for i mine data, for eksempel en systematisk 

faglig oppfølging av kursdeltakere i etterkant av kurs; støtte, engasjement og oppfølging fra 
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nærmeste leder; bruk av situasjonshint (Tennant, 1999). Dette tilsier imidlertid ikke 

nødvendigvis at de er ubetydelige i denne arbeidskonteksten, men indikerer heller at det i 

organisasjonen finnes et uutnyttet potensial for støtte av overføringsprosesser.  

 

Når det gjelder faktorer i opplæringsdesign, fremhever teorien at overføring av ny kunnskap 

kan forenkles hvis man under opplæringen gir de lærende forståelse av sammenhengen 

mellom det som læres og konkrete arbeidsoppgaver. Dette kan gjøres ved å få 

opplæringssituasjonen til å etterligne den virkelige arbeidskonteksten, bruke varierte 

eksempler som konkretisering av generelle prinsipper og regler og oppfordre til refleksjon 

(Illeris, 2004). Dette finner jeg støtte til i mitt datamateriale, både i form av eksempler på noe 

som fant sted under opplæringen og noe som kursdeltakerne ønsket at hadde funnet sted. Et 

eksempel er knyttet til opplæringen i bruk av Solibri-verktøyet. Der har kursholderne 

gjennom bruk av en reell BIM-modell simulert noen av utfordringer prosjekteringsledere kan 

erfare i et virkelig prosjekt. De ble vist flere konkrete eksempler på hvordan og når man 

bruker ulike funksjoner, og det var rom for diskusjon og noe utprøving.  

 

I min klassifisering av underfaktorer i opplæringsdesignet faller diskusjoner og simuleringer 

under opplæringsmetoder, hvor jeg fremhever diskusjon og praktisk utprøving i simulert 

kontekst som spesielt støttende for læring og overføring av læring. Dette har å gjøre med mitt 

sosiokulturelle læringsperspektiv og forståelse av læring som noe som foregår i samhandling 

med mennesker og redskaper og er sterkt knyttet til kontekst. Uansett om læring foregår 

uformelt eller formelt, er deltagelse i relevante aktiviteter viktig for at læring skal skje 

(Hager, 2011). Man kan ikke kun være en passiv mottager av informasjon, men må ha 

mulighet til å praktisere det man lærer og være med på å konstruere ny kunnskap i 

samhandling med andre og med artefakter. Både praktisk anvendelse av ny kunnskap og 

diskusjoner ser ut til å legge til rette for det. På grunn av læringens kontekstavhengighet, er 

det med tanke på overføring en fordel å gjøre læringskonteksten mest mulig lik 

anvendelseskonteksten, og simulering kan være en måte å gjøre det på (Illeris, 2004). 

 

I tillegg til arbeidsmetoder, har jeg blant annet kommet frem til at også bruk av 

kunnskapsmeglere og artefakter for mediering av eksplisitt kunnskap og rekkefølgen i 

presentasjonen av læringsstoffet kan være fremmende for overføring. Disse funnene er nye i 

forhold til den teorien om overføringsfaktorer som er presentert i begynnelsen av oppgaven. 

Bruk av artefakter for eksternalisering og overføring av kunnskap fremheves imidlertid innen 
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kulturhistorisk aktivitetsteori (Engeström, 1999). Det er en tradisjon som blant annet er 

opptatt av hvordan man gjennom bruk av artefakter, modeller og språk kan få avstand til 

kunnskapen man har for så å kunne dele og endre den. I denne oppgaven har jeg ikke brukt 

litteraturen om BIM som er basert på aktivitetsteori, selv om noe nyere forskning om hvordan 

BIM forandrer arbeidsprosesser er gjort innenfor denne tradisjonen (Miettinen & Paavola, 

2014; Mäki & Kerosuo, 2015). Disse studiene har vært opptatt av innovasjon og 

teknologiutvikling og ikke opplæring. 

 

Jeg kan dermed oppsummere med å si at jeg i mitt empiriske materiale ikke har funnet 

resultater som motsier teoriene om overføring presentert i teorikapittelet. Selv om noen av 

overføringsfaktorene beskrevet der stammer fra forståelsen av overføring knyttet til kognitiv 

teori, har jeg betraktet dem som komplementerende og ikke nødvendigvis motsigende den 

versjonen av sosiokulturell teori som oppgaven baserer seg på. I fremstillingen av funn rundt 

overføringsfaktorer var det hensiktsmessig å bruke omtrent den samme klassifiseringen av 

overføringsfaktorer presentert i teorikapittelet, men med en presisering om at disse kan 

påvirke både enkeltes motivasjon for overføring og selve overføringsprosess. Enkelte grupper 

av faktorer har blitt utvidet med nytt innhold, spesifikt for dette caset. Som neste steg i 

diskusjonen ønsker jeg å drøfte hvordan de ulike elementene i den siste gruppen faktorer – 

innholdet i opplæringen, ser ut til å påvirkes av overføring. Innholdet i opplæringen er i 

denne oppgaven knyttet til de ulike kompetansekomponentene og -formene som er forventet 

av BIM-kompetansen til prosjekteringsledere og som i stor grad tilsvarer de uttrykte 

kompetansemålene for BIM-kurset.  

 

8.2 Overføring av ulike kompetansekomponenter  
Denne oppgaven er basert på en forståelse av overføring som en viktig mekanisme for læring, 

samtidig som den åpner for at ikke all kunnskap som er nødvendig for utvikling av 

kompetanse, lar seg overføre fra en læringssituasjon til arbeid og for at noen typer kunnskap 

kan overføres lettere enn andre. Dette er basert på en anerkjennelse av at profesjonell 

kompetanse har en viktig taus dimensjon som man utvikler gjennom aktiv praktisering av 

yrket (Eraut, 2004a) og som er sterkt situert i en bestemt kontekst (Lave & Wenger, 1991). 

Samtidig har oppgaven i bunn en bredere forståelse av overføring som åpner for å vurdere 

overføring av flere typer kunnskap. Overføring forstås ikke bare som direkte anvendelse av 

en bestemt kunnskap eller ferdighet i sin opprinnelig form, men også som tilpasning, 
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transformasjon og videreutvikling av kunnskapen eller ferdigheten i det den blir anvendt i en 

ny situasjon.  

  

I den første delen av analysen ble den BIM-spesifikk kompetansen til prosjekteringsledere 

(PGL) brutt ned til faglig teknisk og datateknisk kompetanse og ledermessig kompetanse 

knyttet til styring av prosess og styring av samhandling. Hver av kompetansene var igjen delt 

inn i kunnskaper av deklarativ og prosedyrisk karakter, ferdigheter og holdninger. Jeg skal nå 

benytte meg av denne inndelingen for å diskutere hvordan de ulike 

kompetansekomponentene lar seg overføre fra en formell læringssituasjon til praksis. Lite er 

skrevet om dette fra før, så jeg vil hovedsakelig støtte meg på teorien presentert i 

begynnelsen av oppgaven.  

 

Tabell 5 gir en oversikt over den BIM-spesifikke PGL-kompetansen, og der ser man at 

deklarativ kunnskap av både faglig og ledermessig karakter utgjør en betydelig del av BIM-

kompetansen til prosjekteringsledere. I Skanska er det meste av den deklarative kunnskapen 

kodifisert kunnskap som finnes i styringsdokumenter, veiledninger og kursmateriell. Dette er 

kunnskap som ikke er kontekstspesifikk i den forstand at den beskriver generelle krav, 

normer og prosedyrer som skal gjelde uansett prosjekt. Samtidig er kunnskapen sterkt 

forankret i organisasjonens interne praksiser og det øvrige interne regelverket som gjør at den 

med tilpasning kan anvendes på hvert konkret prosjekt. Dette indikerer at deklarativ 

organisasjonsspesifikk kunnskap kan la seg overføre relativt lett fra kurs til praksis, men 

trenger en tilpasning til prosjekts spesifikasjoner. Unntaket kan være deklarativ kunnskap av 

avansert datateknisk karakter (for eksempel, tekniske krav til BIM-modellen) som kan kreve 

et høyt nivå av datateknisk kompetanse for å omsettes i praksis. Da vil tilpasningsprosessen i 

stor grad være avhengig av utøverens forkunnskaper og må eventuelt gjennomføres eller 

støttes av en annen person med relevant kompetanse.  

 

Når det gjelder overføring av prosedyrisk kunnskap, ser jeg det som hensiktsmessig i denne 

diskusjonen å skille mellom teknisk og ledermessig prosedyrisk kunnskap fordi de i større 

grad kommer til uttrykk i ferdigheter av svært forskjellig karakter; mens teknisk prosedyrisk 

kunnskap handler om bruk av et programvare, går ledermessig prosedyrisk kunnskap ut på 

styring av prosesser og mennesker.  
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Teknisk prosedyrisk kunnskap i BIM PGL-kompetansen kan betegnes som situert kunnskap 

(Guile & Young, 2003). Den omhandler kjennskap til bruk av enkelte funksjoner i Solibri-

verktøyet og kan i noen grad variere blant annet ut fra modellens kompleksitet og samspill 

med andre digitale verktøy som brukes i prosjektet. Den er i stor grad kodifisert i Skanskas 

veiledning i bruk av Solibri, men inneholder også en taus komponent som assosieres med 

bestemte operasjoner, for eksempel navigering i BIM-modellen. Den tause komponenten er 

ikke lett å gjøre umiddelbart tilgjengelig, men må erfares og utvikles over tid gjennom bruk 

av verktøyet. Mine data viser at teknisk prosedyrisk kunnskap på det nivået som foreløpig 

forventes av BIM PGL likevel lar seg overføre relativt lett til praktisk bruk på prosjekt fordi 

den forholdsvis enkelt kan knyttes direkte til utførelsen av konkrete prosedyrer og 

arbeidsoppgaver. Vellykket overføring av denne type kunnskap er likevel avhengig av en viss 

tidligere datateknisk kompetanse og regelmessig anvendelse.  

 

Ledermessig prosedyrisk kunnskap, slik det kommer frem i min klassifisering, handler om 

hvordan man leder og fasiliterer tverrfaglig samarbeid i BIM-prosjekter. Det er kunnskap 

som skiller seg betraktelig fra de overnevnte kunnskapstypene fordi den er situert, i liten grad 

kodifisert og stort sett taus. Det er også kunnskap i utvikling fordi arbeidsmåter og 

ansvarsområder til de prosjekterende og prosjekteringslederen endrer seg stadig etter hvert 

som flere prosesser blir digitalisert og man blir mer opptatt av effektivisering, kvalitet og 

miljø (Westgaard et al., 2010). Jeg ser at dette til sammen kan skape utfordringer for 

overføring. For det første, er den eksplisitte kunnskapen som foreløpig finnes om hvordan 

man tilrettelegger samarbeid og leder integrerte prosjekteringsprosesser, ganske generell og 

abstrakt med tanke på at den skal la seg anvende bredt på tvers av sammenhenger. Det krever 

at en prosjekteringsleder er i stand til å tilpasse den til en aktuell situasjon. Det kan tenkes at 

den eksplisitte kunnskapen vil trenge mye tilpasning fordi den vil anvendes i svært situert 

kontekst preget av samspill mellom mennesker og mennesker og teknologi. For det andre, 

kan den eksisterende eksplisitte kunnskapen oppleves som mangelfull fordi den ikke 

gjenspeiler den tause dimensjonen om hvordan man håndterer kompleksitet og dynamikk av 

en samhandlingssituasjon. Denne kunnskapen kan ofte være enklere å utvikle ved å erfare 

den eller observere kunnskapen i bruk enn ved å få den formidlet med ord. Dermed kan man 

tenke seg at ledermessig prosedyrisk kunnskap kan være vanskelig å lære utenfor 

anvendelseskonteksten og vanskeligere å overføre fra en opplæringssituasjon til arbeid.  
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Ferdigheter av faglig og ledermessig karakter utvikles ved at den prosedyriske kunnskapen 

beskrevet overfor rutiniseres (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Men fordi de også er nærmest 

knyttet til praktisk handling, er de avhengig av evnen til å vurdere situasjonen man er i og til 

å ta nødvendige avgjørelser som har en stor taus komponent (Eraut, 2000). I hvilken grad 

ferdigheter lar seg overføre fra kurs til praksis, handler, slik jeg tolker det, om type ferdighet 

og om den graden kurset i det hele tatt har lagt til rette for utvikling av ferdigheten. Basert på 

diskusjonen overfor, kan det tenkes at tekniske og datatekniske ferdigheter enklere kan 

utvikles i et kurs og er enklere å overføre fordi man lettere kan simulere arbeidssituasjoner og 

lære kursdeltakeren å matche arbeidsoppgave, situasjon og predefinert eksplisitt kunnskap. 

Den lærende kan også enklere være med på å konstruere egen kunnskap gjennom praktisering 

og refleksjon i handling. Ferdigheter knyttet til styring av prosess og samhandling er derimot 

vanskeligere å utvikle på kurs og overføre til arbeidssituasjoner. Den relevante prosedyriske 

kunnskapen som foreligger i eksplisitt form er generell og begrenset og tar lite høyde for 

kontekstspesifikke situasjoner man kan befinne seg i. I tillegg har man i et kurs i mindre grad 

mulighet til å tilrettelegge for praktisering i læringssituasjoner som etterlikner en kompleks 

samhandlingsprosess. Derfor tror jeg at i en kurssammenheng man realistisk kan snakke om 

utvikling og overføring av den relevante kunnskapen, for så å tilrettelegge for å utvikling av 

ferdigheter i arbeidskontekst gjennom uformell læring.  

 

Overfor har jeg diskutert hvordan ulike komponenter i den BIM-spesifikke kompetansen til 

prosjekteringsledere lar seg overføre fra kurs til praksis. Det ser ut som om deklarativ 

organisasjonsspesifikk kunnskap som ligger på tvers av den faglige og ledermessige 

kompetansen lar seg overføre relativt lett; teknisk kompetanse kan også overføres forholdsvis 

lett, men krever en viss tidligere datateknisk kompetanse og regelmessig anvendelse og 

videreutvikling. Den ledermessige kompetansen er den som kan være vanskeligst å overføre 

fordi den er svært kontekstspesifikk og i størst grad er basert på taus kunnskap. I siste del av 

diskusjonen vil jeg se om enkelte overføringsfaktorer spesielt understøtter overføring av hver 

av de to kompetanseformene i BIM PGL-kompetansen: faglig kompetanse og ledermessig 

kompetanse knyttet til styring av prosess og samhandling.  

 

8.3 Overføring av ulike kompetanseformer 
 Analysen av det empiriske datamaterialet og diskusjonen overfor indikerer at det er noen 

overføringsfaktorer som ser ut til å være viktig for overføring generelt, mens andre faktorer 
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støtter overføring av spesifikke kompetanseformer. Av de understøttende faktorene som 

gjelder uansett kompetanseform, kan man trekke frem personens holdninger og vilje til å 

lære, samt trekk ved arbeidsmiljø som fremmer og tilrettelegger for overføring: tilgang til 

anvendelsessituasjon, tilgang til støtte og veiledning fra ekspert, uttrykt avklaring av 

forventninger om overføring – også på individnivå, støtte og engasjement fra kollegaer og 

nærmeste leder, tilgjengelighet av relevant kunnskap, og tid. I det følgende skal jeg se på 

hvordan de to kompetanseformene kan støttes mer spesifikt av de andre faktorene.  

 

Overføring av faglig datateknisk kompetanse kan klassifiseres som spesifikk overføring 

(Illeris et al., 2004). Den kan i stor grad støttes av et opplæringsdesign med gjennomtenkt 

valg av arbeidsmetoder, bruk av artefakter som også gjøres tilgjengelig i 

anvendelsesprosessen, og ved å organisere gjennomgangen av læringsstoffet i en rekkefølge 

som etterlikner oppbyggingen av prosjekteringsprosess. Arbeidsmetodene bør velges slik at 

de i mest mulig grad bringer læringssituasjonen nærmere til anvendelsessituasjon, for 

eksempel ved å bruke en reell BIM-modell i den praktiske delen av opplæringen. Man bør 

konkretisere bruk av funksjoner gjennom flere eksempler fra konkrete situasjoner, men 

avsette mest tid til praktisk utprøving og læring.  

 

Faglig datateknisk kompetanse er den kompetanseformen som ser ut til å være mest påvirket 

av personens forkunnskaper og kompetanse som han eller hun tar med seg inn i 

overføringsprosessen. Når personen allerede før opplæringen ligger på et visst funksjonelt 

nivå i sin bruk av ett eller flere digitale verktøy, forenkler det læring og overføring av ny 

datateknisk kompetanse. Blir de lærendes forkunnskaper og tidligere kompetanse overvurdert 

i en opplæringssituasjon, kan det hemme overføring av ny kompetanse fordi den nødvendige 

læringen ikke nødvendigvis finner sted.  

 

Overføring av datateknisk kompetanse er i stor grad avhengig av regelmessig anvendelse og 

vil derfor gjøre seg best i et BIM-prosjekt, der man må anvende kompetansen daglig. Tilgang 

til anvendelsessituasjon blir dermed til en viktig fremmende faktor for overføring av denne 

kompetanseformen. I tillegg vil jeg understreke betydningen som faglig støtte og veiledning 

har på overføring av datateknisk kompetanse. For de fleste vil overføring av datateknisk 

BIM-kompetanse fra kurs sammenfalle med en intens og langvarig læringsprosess, der man 

vil være avhengig av støtten fra personer som enten har spisskompetanse på BIM eller nok 

erfaring med verktøyet til å utøve uformell veiledning eller opplæring i arbeidssituasjonen.  
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Ledermessig kompetanse i styring av prosess og samhandling kan klassifisere som generell 

overføring og være mer krevende fordi den i utgangspunktet ikke baserer seg på omfattende 

eksplisitt og kodifisert kunnskap, og fordi den i større grad må tilpasses og videreutvikles i 

spesifikk kontekst. Det er imidlertid noen faktorer som kan støtte overføringen. Mine data 

viser blant annet at deler av den eksisterende kodifiserte kunnskapen om prosesstyring egner 

seg godt for skjematisk representasjon. Ved å lage en skjematisk konsentrert fremstilling av 

hele prosessen kan man forenkle overføring og videreformidling av kunnskapen til resten av 

prosjekteringsteamet. Prosessene blir visualisert, noe som bidrar til at man ser helheten og 

logikken bak enkeltfaser i prosessen og kan lettere overføre oppbyggingen til sitt prosjekt. 

  

Tilgjengeliggjøring av annen relevant kunnskap fra god praksis i styring og fasilitering av 

prosjektering er en annen støttende faktor for overføring. Kursansvarlig kan derfor utnytte 

muligheter som ligger i ulike arbeidsmetoder for å skape arenaer for kunnskapsdeling i 

kurset, og i større grad involvere personer med erfaring fra feltet, såkalte kunnskapsmeglere. 

Og selv om Filstad (2008) mener at man i kurssammenheng kan hovedsakelig tilegne seg kun 

eksplisitt og kodifisert kunnskap, tror jeg, med utgangspunkt i Eraut (2000; 2004a) at det i 

kurs også er mulig å gjøre deler av andre personers tause kunnskap tilgjengelig for andre. 

Dette kan enten gjøres ved å tilrettelegge for diskusjoner hvor man gjennom refleksjon over 

praksis avslør for de andre noe av den ubevisste erfaringsbaserte kunnskapen man besitter. 

Eller man kan gi deltakerne en mulighet til å observere en prosess og mennesker i handling. 

Nettopp fordi mye av kompetansen rundt styring av prosjektering er taus, ser dette ut til å 

være spesielt viktig.  

 

Også i forbindelse med overføring av ledermessig kompetanse er det viktig å gi 

kursdeltakerne mulighet til å få praktiske erfaringer med kunnskapen som ønskes overført i 

en læringskontekst som likner overføringskonteksten. Simulering av deler av 

prosjekteringsprosessen eller enkelte oppgaver kan være en måte å få dette til. Men som 

nevnt tidligere, er det likevel begrenset i hvor stor grad man kan utvikle ledermessig 

kompetanse i kurs. Dermed kan et vesentlig poeng for en organisasjon være å understøtte 

overføring av enkelte kunnskaper ved å tilrettelegge for videre uformell læring i 

arbeidskontekst. Dette kan gjøres for eksempel ved å sette av tid til hospitering på prosjekter 

der BIM-prosjektering fungerer godt eller ved å blande kompetansenivåer innenfor samme 

prosjekt slik at man kan lære av hverandre. 
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9 Konklusjon  
Formålet med denne oppgaven var å utforske hvordan overføring av ulike deler av BIM-

kompetansen fra kurs til arbeid kan fremmes. Dette er gjort gjennom en studie av overføring 

av læring i etterkant av et BIM-kurs for prosjekteringsledere i Skanska og belyst gjennom 

følgende forskningsspørsmål: 

 

1.  Hvilke kompetanseformer og -komponenter ligger til grunn for BIM-kompetansen til 

prosjekteringsledere? 

2.  Hvilke deler av denne kompetansen læres på kurset? 

3.  Hvilke faktorer spiller inn på overføring av læring fra kurset til arbeid? 

 

På bakgrunn av innsamlede data og med utgangspunkt i Lais (2013) kompetansetypologi har 

jeg utarbeidet et forslag til klassifisering av den samlede og den BIM-spesifikke kompetansen 

til Skanskas prosjekteringsledere. Jeg har videre brukt formene og elementene i den BIM-

spesifikke kompetansen til å analysere deltakernes læringsutbytte fra BIM-kurset og til å 

analysere hvordan de ulike kompetansekomponentene og -formene lar seg overføre til 

praktisk bruk og hvordan deres overføring kan støttes av ulike overføringsfaktorer.  

 

Oppgaven bygget på en definisjon av overføring som en prosess der kunnskap og ferdigheter 

utviklet i en læringskontekst blir anvendt i en annen situasjon, enten gjennom direkte bruk 

eller grader av tilpasning, transformasjon eller videreutvikling av kunnskapen og ferdigheten. 

Med denne definisjonen ønsket jeg å lage et skille mellom læring og overføring, et skille klart 

nok til å øke bevisstheten rundt overføringsproblematikken i forbindelse med 

opplæringstiltak på arbeidsplassen. Jeg ville også få frem kompleksiteten i 

overføringsprosessen og antyde at overføring, selv om den er forskjellig fra læring, ofte 

innebærer videre læring av kunnskaper og ferdigheter utviklet i en læringssituasjon. 

 

9.1 Oppgavens hovedfunn 
Den teoretiske gjennomgangen, analysen og drøftingen tyder på at det er mulig å understøtte 

overføring av enkelte kompetanseformer og kompetansekomponenter fra en formell 

opplæringssituasjon til praktisk anvendelse i arbeid. Dette kan gjøres ved å forsterke 

deltakernes motivasjon for overføring og ved å støtte under selve overføringsprosessen. I den 



	   78	  

forbindelse har det blitt identifisert grupper faktorer som påvirker overføring. Disse er 

faktorer som ligger inne i personen – deltakeren i opplæringen, faktorer som relateres til 

opplæringsdesignet, og faktorer i arbeidsmiljøet. Av de faktorene som understøttet 

motivasjonen til overføring og selve overføringen av den nye BIM-kompetansen fra kurset til 

arbeid oppleves tilgjengeligheten av anvendelsessituasjon og tilgangen til BIM-kompetanse 

og faglig støtte og veiledning på arbeidsplassen å være de viktigste. I tillegg var 

kursdeltakernes holdning til BIM og vilje til å lære avgjørende for vellykket overføring.  

 

Analysen og drøftingen antyder også på at overføring kan være avhengig av typen kunnskap 

og ferdigheter som skal overføres. I forbindelse med BIM kan overføring av teknisk 

kunnskap og deler av prosedyrisk kunnskap karakteriseres som spesifikk overføring. Disse 

delene av BIM-kompetansen egner seg til relativt umiddelbar overføring fordi de er direkte 

knyttet til utførelsen av spesifikke arbeidsoppgaver. Overføring av kompetanse innenfor 

ledelse av prosesser og tverrfaglige samhandling klassifiserer seg til generell overføring og 

kan derfor være mer krevende.  

 

Analysen og drøftingen gir grunn til å tro at ulike former BIM-kompetanse kan støttes av 

forskjellige faktorer i opplæringsdesignet og arbeidssituasjonen. Avhengig av 

kompetanseformen som ønskes lært og overført til arbeid, kan man organisere 

opplæringssituasjonen og tilrettelegge for overføringsprosessen på ulike måter og ved hjelp 

av ulike tiltak som det redegjøres for i diskusjonskapittelet.  

  

9.2 Organisatoriske implikasjoner 
Bak oppgavens hovedfokus på overføring som en viktig mekanisme for læring ligger en 

erkjennelse av at formelle læringssituasjoner har sine begrensninger i forhold til utvikling av 

profesjonell kompetanse og bør derfor ikke være det eneste eller viktigste hjelpemiddel for 

læring og kompetanseutvikling. Til tross for det anses kurs å være en effektiv måte å 

orientere ansatte om utviklinger i feltet og skape arenaer for erfarings- og kunnskapsdeling. 

Og kjennskap til overføringsproblematikken hos ledelsen og opplæringsansvarlig har 

potensialet til å kunne bidra til bedre utnyttelse av læring på kurs. Jeg foreslår å betrakte 

overføring som et forhold mellom overføringsmulighetene forankret i det som skal overføres, 

i opplæringsdesignet og arbeidsmiljøet og individets vilje og motivasjon for å lære og 

overføre det som blir lært. Jeg tror at en slik fremstilling kan være et nyttig verktøy i en 
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organisasjon som setter overføring som mål for sine opplæringstiltak og er interessert i å 

tilrettelegge for det.  

 

I siste del av diskusjonen har jeg foreslått hvordan en organisasjon kan legge opp lærings- og 

overføringsprosessen for å understøtte utviklingen og anvendelsen av de faglige og 

ledermessige formene av BIM-kompetansen. Siden overføringsprosessen som jeg har studert, 

var situert i rammer av byggeprosjekter, har det gitt meg en mulighet til å uttale meg mer 

spesifikt om tilrettelegging for overføring i prosjektarbeid. Det jeg har sett i min studie er at 

prosjektarbeid ikke nødvendigvis skaper optimale arenaer for overføring fordi man sjelden 

kan sette av tid til videre læring av kunnskaper og ferdigheter utviklet i kurs. Overføring skjer 

samtidig som man utfører arbeid, ofte i situasjoner preget av tidspress, og man overfører 

derfor bare den læringen som man umiddelbart har behov for, og sjeldent noe utover det. For 

organisasjoner som ønsker å skape et mer optimalt miljø for overføring av ny kompetanse i 

prosjektbasert arbeid kan det anbefales å holde korte samlinger eller debriefinger i etterkant 

av kurs eller i forkant av nytt prosjekt. Der kan man diskutere hva man har lært gjennom 

kurset og hvordan man kan overføre det til et konkret prosjekt. Hensikten med slike korte 

samlinger vil være å gjøre kursdeltakerne oppmerksomme på ny kunnskap, tydeliggjøre 

organisasjonens forventninger om overføring og bidra til forståelse av hvordan kunnskapen 

kan omsettes i praksis.  

 

9.3 Områder for videre forskning 
Denne oppgaven er først og fremst et bidrag til en substansiell teori (eng.: substantive theory) 

om læring av BIM på arbeidsplassen (Glaser & Strauss, 1967). Videreutvikling av den 

substansielle teorien vil kreve flere liknende enkeltcase-studier, komparative flercase-studier 

og systematisk sammenlikning av casene (Mjøset, 2007). Eksempelvis kan det være 

interessant å gjennomføre en komparativ studie av flere BIM-kurs i ulike organisasjoner og i 

den prøve ut konklusjonene fra denne oppgaven.  

  

En annen mulighet for videreutvikling av den substansielle teorien kan være å anvende andre 

teorier enn de som er brukt i denne studien for å få frem nye aspekter ved læring av BIM på 

arbeidsplassen (Mjøset, 2007). Den versjonen av sosiokulturell teori som er lagt til grunn for 

oppgaven fremhevet den lærendes aktive deltagelse i læringsprosessen og rollen til sosiale og 

fysiske omgivelser. Dette er prinsipper som jeg fant mye støtte for i arbeidet med caset. 
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Imidlertid var det et aspekt ved læring av BIM som det valgte perspektivet ikke tok høyde 

for. Selv om den gav rom for å snakke om læring og konstruksjon av unik personlig 

kunnskap, holdt den størst fokus på læring og overføring av kunnskap som allerede fantes i 

omgivelser. I tilfellet med BIM, ser jeg imidlertid at byggebransjen og dens aktører i stor 

grad er på jakt etter ny kunnskap. Man ser at BIM-teknologien har et potensial til å forbedre 

og effektivisere arbeidsprosesser i hvert ledd av et byggeprosjekt og gi gevinst til de 

involverte aktørene, og man prøver å finne ut hvordan man kan utnytte dette potensialet. 

Derfor handler læring av BIM også i stor grad om nytenkning og innovasjon, om det å skape 

kunnskap om nye arbeidsmetoder og arbeidsmåter som kan gi maksimal verdi til innlagt 

innsats (Miettinen & Paavola, 2014).  

 

Teoretisk sett kan det være interessant å studere dette aspektet av læring av BIM ved hjelp av 

teorier som faller under læringsmetaforen foreslått av Paavola og Hakkarainen (2005) – the 

knowledge creation metaphor. Metaforen fremhever at læring er muliggjort ikke bare 

gjennom assimilering av eksisterende kunnskap og sosialisering inn i arbeidspraksiser, men 

også gjennom ”skaping og artikulering av ny kunnskap” (Paavola & Hakkarainen, 2005, s. 

540). Denne tilnærmingen kan være viktig i spørsmål om læring og opplæring av BIM fordi 

den åpner for erkjennelse av at BIM-miljøet trenger ikke bare standardisering av praksiser på 

tvers av bransjen, men også arenaer som legger til rette for nytenkning og videreutvikling av 

praksisene – og formelle læringsarenaer kan med riktig design oppfylle denne rollen. 
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Vedlegg 1: Oversikt over den samlede kompetansen til 
prosjekteringsledere  
 
Tabell 6:  Oversikt over den samlede kompetansen til prosjekteringsledere 

(BIM-spesifikk kompetanse i kursiv) 
 
Kompetanse- 
komponenter 

Generiske kompetanseformer 
FAGLIG LEDERMESSIG PERSONLIG SOSIAL 

Kunnskaper 	  
 
 

God fagkunnskap i minst ett av 
prosjekteringsfagene  
 

Kjennskap til byggeprosessen  
 

God forståelse av det som skal bygges  
 

Kjennskap til Skanskas minimumskrav til 
BIM-prosjekter og forventninger til BIM 
PGL-rollen  
 

Kjennskap til utgangspunktet for en 
samlemodell  
 

Kjennskap til informasjonskrav i BIM-
modellen  
 

Kjennskap til funksjoner og 
bruksmuligheter i Solibri  

 

Kjennskap til og forståelse av 
nødvendige 
grunnlagsdokumenter planverket 
og styringssystemet i 
organisasjonen 
 

Kjennskap til gangen i 
prosjekteringsprosessen 	  
 

Kjennskap til Skanskas 
styringsdokumenter for BIM 	  
 

Kjennskap til oppbyggingen av 
prosjekteringsprosessen i BIM 	  
 

Innsikt i hvordan lede og 
fasilitere tverrfaglig samarbeid i 
BIM som etter hvert kan bli mer 
samlokalisert 

 Kjennskap til 
kommunikasjons-
linjer mot ulike 
aktører  

Ferdigheter 	  
 

 

Kunne lese 2D-tegninger og visualisere 
bygget mentalt i 3D	  
 

Bruke samhandlingsverktøyet Solibri til å 
kvalitetssikre BIM-modellen, 
kommunisere med og styre 
prosjekteringsteamet 	  
 

Bruke flere digitale verktøy og 
programvare for å fasilitere samhandling 
mellom prosjekteringsfagene i og utenfor 
møter (touch screens, iPad, BIMCollab, 
BIM360 Glue, ISI med mer) 	  
 

Organisere, planlegge, lede, 
koordinere, rapportere og drive 
frem prosjekteringsprosessen	  
 

Lede prosjekteringsmøter	  
 

Kvalitetssikre 
produksjonsunderlaget gjennom 
tverrfaglige kontroller og 
konstruksjonsgjennomganger	  
 

Fasilitere kvalitetssikring av 
BIM-modellen gjennom 
strukturering av 
prosjekteringsprosessen	  
 

Styre arbeidsprosesser som etter 
hvert legger opp for mer 
tverrfaglig samarbeid i møter 
(samprosjektering)	  
 

Engasjere og motivere hele 
prosjektteamet til å utnytte 
informasjonen i BIM-modellen i 
flere av prosjektfasene  
 

 Samarbeide på 
tvers av fag og 
roller	  
 

Etablere godt 
forhold til teamet	  
 

Kommunisere 
med ulike aktører	  
 

 

Evner 	  
 

 Bestemt  
	  

Beslutningsdyktig 
Nysgjerrig  
 
Fleksibel og 
løsningsorientert 
	  

Inkluderende	  
 
Samarbeidsvillig 	  
 

Holdninger 	  
 

Vilje til å lære 	  
 

Vilje til å være rollemodell i bruk av BIM 

Lojalitet til beslutninger og 
hovedfremdriftsplanen	  
 

Helhetstenkning	  
 

Respekt for produksjonsleddet 	  
 

Vilje til å forholde seg til BIM-
modellen som 
hovedinformasjonskilde  
 

 Åpenhet i 
kommunikasjon  
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Vedlegg 2: Oversikt over læringsutbytte fra BIM-kurset  
 
Tabell 7:  Oversikt over læringsutbytte fra BIM-kurset 

Forkunnskaper og 
erfaring med BIM 
før kurset	  

Opplevelse av 
kursets 
funksjon	  

 
Læringsutbytte	  

Tilsvarende 
kompetanse-
komponent	  

Ingen eller liten 
kjennskap til Solibri-
verktøyet, ingen 
erfaring fra BIM-
prosjekt 	  

Orientering	  
 
 

Kjennskap til BIM-manualen 	  
 
Enkle ferdigheter i Solibri 	  
 
Kjennskap til nytteverdi og 
bruksområder til Solibri (informasjons- 
og mengdeuttak)	  
 

------------------------------	  
 

tilleggseffekt: ble interessert, nysgjerrig 
og inspirert til å bruke BIM 	  
 

Deklarativ kunnskap	  
 
Datateknisk ferdighet	  
 
 
Deklarativ kunnskap	  
 
	  
 
Holdning  

Kjennskap til Solibri-
verktøyet, ingen 
erfaring fra BIM-
prosjekt	  

Oppfrisking	  
 
Konkretisering 	  
 
Bevisstgjøring 	  
 

Kjennskap til andre digitale verktøy 	  
 
Ferdigheter innenfor enkelte funksjoner i 
Solibri 	  
 
Kjennskap til hovedprinsipper for 
samprosjektering 	  
 

------------------------------	  
 

tilleggseffekt: ble interessert og 
nysgjerrig på mer kunnskap om BIM og 
samprosjektering 	  
 

Deklarativ kunnskap	  
 	  
Datateknisk ferdighet	  
 
 
Prosedyrisk kunnskap	  
 
 
 
Holdning 

Kjennskap til Solibri-
verktøyet, erfaring 
fra BIM-prosjekt 
(under 3 år)	  

Bekreftelse	  
 
Repetisjon 	  
 
Oppgradering	  
 

Kjennskap til oppbyggingen av 
prosjekteringsprosessen i BIM 	  
 
Kjennskap til presentasjonsfunksjonen i 
Solibri 	  
 
Kjennskap til noen datatekniske 
funksjoner 	  
 
------------------------------	  
 

tilleggseffekt: ble motivert til å lære BIM 
videre	  
 

Prosedyrisk kunnskap	  
 	  
 
Datateknisk 
prosedyrisk kunnskap	  
 
Datateknisk 
prosedyrisk kunnskap	  
 	  
 
 
Holdning 

Kjennskap til Solibri-
verktøyet, erfaring 
fra BIM-prosjekt (3-
5 år)	  

Bekreftelse 	  
 
Oppfrisking 	  
 
 

Ferdigheter innenfor spesifikke 
funksjoner i Solibri 	  
 

-----------------------	  
 

tilleggseffekt: ble bevisst at man som 
PGL kan ha en BIM- opplærende rolle 
mot andre medlemmer i teamet	  
 

Datateknisk ferdighet 	  
 
 
 
Holdning 
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Vedlegg 3: Forespørsel om deltagelse i studien  
 

Læring av BIM på arbeidsplassen: en casestudie om overføring av læring fra kurs til 

praktisk arbeid 
 

Bakgrunn og formål 

Prosjektet er en masterstudie i organisasjonspedagogikk og skrives ved Pedagogisk institutt 

ved Universitetet i Oslo. Studien vil ta for seg to BIM-kurs på to ulike arbeidssteder, og 

gjennom bruk av kvalitativ forskningsmetodikk studere kursdeltagernes erfaring med 

overføring av kunnskap fra kurs til praktisk arbeid.  

 

Du får forespørselen om å delta i denne undersøkelsen fordi du har deltatt på BIM-kurs for 

prosjektgruppeledere på din arbeidsplass høsten 2015 eller våren 2016.  

 

Hva innebærer deltagelse i studien? 

Deltagelse i studien innebærer deltagelse i et individuelt intervju. Intervjuet skal vare i ca. 40 

minutter og finne sted i løpet av februar – mars 2016. Spørsmålene i intervjuet vil omhandle 

din rolle i BIM-prosjekter og oppgaver knyttet til rollen, dine erfaringer med og opplevd 

utbytte av BIM-kurset og dine erfaringer med bruk av kunnskaper fra kurset i praktisk arbeid.  

 

I intervjuet ønskes det å bruke lydopptak. I etterkant skal alt eller deler av det som ble sagt 

transkriberes for å sikre at sitater blir gjengitt korrekt. På filene, som lagres på privat 

datamaskin, brukes bare datoangivelse som identifikator på filene. I tillegg vil filene være 

beskyttet med passord. Utenom dette kan det også bli tatt notater underveis i intervjuet for 

refleksjon.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er hovedsakelig studenten og 

eventuelt veilederen som vil ha tilgang til notatene. Resultater fra intervjuet vil brukes i 

oppgaven, men det vil ikke stå navnet ditt i teksten slik at du som deltaker ikke vil kunne 

kjennes igjen i oppgaven.  
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Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.06.2016. Etter at studien er fullført og bestått vil 

personopplysninger både i form av lydopptak og notater som ikke brukes i masteroppgaven 

bli slettet.  

 

Frivillig deltagelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke uten å 

oppgi noen grunn.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med:  

 

Masterstudent: Anastasia Øverland 

Mobilnummer: 95 24 24 96 

e-post: nastya.overland@gmail.com 

Veileder: Leif Christian Lahn (professor ved instituttet for pedagogikk, Universitetet i Oslo) 

Telefonnummer: 22 85 70 76 

  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

 

 

Samtykke til deltagelse i studien 
 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 4: Intervjuguidene  
 

Intervjuguide for høstens kursdeltakere 
  
1. Om PGL-rollen 

- Kan du kort fortelle om deg selv – utdanningsbakgrunn og nåværende stilling? 
- Hvor lenge har du vært i rollen som prosjekteringsleder (PGL)?  
- Hva er din hovedoppgave som PGL? 
- Hvilke arbeidsoppgaver du har som PGL?  
- Hva må man kunne for hver av disse oppgavene? 
- Hva er de største utfordringer i arbeidet som PGL? 
- På hvilke måter har BIM forandret utøvelsen av oppgavene? 

 
2. Motivasjon for deltagelse i BIM-kurset 

- Hvorfor tok du BIM-kurset? 
- Hvilke konsekvenser har deltagelsen for deg?  
- Hvordan blir kursdeltagelsen fulgt opp i etterkant?  

 
3. Opplevelsen og nytte av kurset  

- Hvilke forventninger hadde du til kurset? 
- Hvilke elementer i kurset var mest nyttige for deg som PGL? Hvorfor? 
- Hva savnet du på kurset?  
- Hvilke arbeidsmåter lærte du mest av og hvilke minst? Hvorfor? 
- Hvordan har kurset lagt opp til at du skal kunne begynne å bruke kunnskapen du fikk 

der?  
 
4. Erfaring fra overføring  

- Nå har det gått noen måneder etter kurset. Hva har skjedd siden? 
- Har du hatt bruk for det som ble presentert på kurset?  

o Hvilken kunnskap har du hatt minst/mest bruk for?  
o Hvordan har du brukt den kunnskapen?  
o Hvor lett har det vært å bruke det? Hva har hindret og hva har støttet opp om 

bruken? 
 

- Kan du beskrive noen konkrete situasjoner fra ditt arbeid, der du brukte kunnskap fra 
kurset?  

- Hva skal til for at du kan begynne å bruke flere elementer fra kurset i praksis?  
 

- Hvordan opplever du at det legges til rette på arbeidsplassen for videre læring og bruk 
av kunnskapen fra kurset utover selve kurset?  
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Intervjuguide for vårens kursdeltakere 

  

1. Om PGL-rollen 
- Kan du kort fortelle om deg selv – utdanningsbakgrunn og nåværende stilling? 
- Hvor lenge har du vært i rollen som prosjekteringsleder (PGL)?  
- Hva er din hovedoppgave som PGL? 
- Hvilke arbeidsoppgaver du har som PGL?  
- Hva må man kunne for hver av disse oppgavene? 
- Hva er de største utfordringer i arbeidet som PGL? 
- På hvilke måter har BIM forandret utøvelsen av oppgavene? 

 
2. Motivasjon for deltagelse i BIM-kurset 

- Hvorfor tok du BIM-kurset? 
- Hvilke konsekvenser har deltagelsen for deg?  
- Hvordan blir kursdeltagelsen fulgt opp i etterkant?  

 
3. Opplevelsen og nytte av kurset  

- Hvilke forventninger hadde du til kurset? 
- Hvilke elementer i kurset var mest nyttige for deg som PGL? Hvorfor? 
- Hva savnet du på kurset?  
- Hvilke arbeidsmåter lærte du mest av og hvilke minst? Hvorfor? 
- Hvordan har kurset lagt opp til at du skal kunne begynne å bruke kunnskapen du fikk 

der?  
 

4. Tanker / planer om overføring 
- Hva er veien videre for deg?  
- Skal du begynne på et BIM-prosjekt i nærmeste fremtid?  
- Hvordan skal du bruke det som ble presentert på kurset i arbeidet ditt?  

o Kan du gi eksempler på konkrete situasjoner der du tenker du kan ha nytte av 
den kunnskapen?  

o Hva kan hindre og hva kan fasilitete bruken? 
 

- Hvilke elementer fra kurset kan tenkes å være lettest å bruke i praksis?  
- Hvilke elementer er vanskeligst å bruke? Hvorfor? 

 
- Hvordan er innstillingen din til BIM etter kurset? 
- Hva er avgjørende for at et kurs som dette skal ha effekt?  
- Hvordan kan du støttes i videre læring av BIM?  
- Hvordan opplever du at det legges til rette på arbeidsplassen for videre læring og bruk 

av kunnskapen fra slike kurs?  
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Intervjuguide for kursholder 
 
1. Om kurset: 

- Hva er bakgrunnen for BIM-kurset for PGL?  
- Hvorfor ble akkurat PGL valgt som målgruppe?  
- Hvordan ble initiativet til å kjøre BIM-opplæring tatt? 
- Hvem har hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av kurset? 
- Hvordan er kurset plassert i det øvrige kurstilbudet i Skanska?  
- Hva er hensikten med kurset? 
- Hvilke utfordringer var det med planlegging eller gjennomføring av kurset? 
- Hvordan ble kurset organisert? 
- Hva er målene med de forskjellige innholdselementene i kurset? 
- I hvilken grad presenteres BIM som verktøy og som prosess? Hvor ligger fokuset? 
- Hvilke arbeidsmåter blir det lagt opp for og hvorfor?  
- Hvordan skal kursdeltakere bruke noen kunnskaper fra kurset i praktisk arbeid i 

prosjekter?  
- Hvordan har kurset i seg selv lagt opp for at det skulle være lettere å bruke det man 

har lært i praksis?  
- Har det blitt gjennomført evaluering av kurset?  
- Har du / dere fått noen form for tilbakemeldinger fra kursdeltakere? 
- Hvordan understøtter Skanska videre læring av BIM? 

 
2. Om prosjekteringsledere (PGL) som målgruppa for kurset: 

- For en PGL som går fra ikke-BIM-prosjekt til BIM-prosjekt – hvor ligger 
utfordringer?  

- For PGL som ikke kan BIM fra før, hva er viktigst – kunnskap om verktøy eller 
prosess?  
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Intervjuguide for personen med spesiell ekspertise innenfor BIM 
 
1. Om Skanska: 

- Kan du fortelle meg om Skanska?  
- Hva skiller Skanska fra andre entreprenørfirmaer?  

 
2. Om BIM: 

- Hva er BIM? 
- Forbinder du BIM med verktøy eller prosess?  
- Hvordan defineres BIM i Skanska?  
- Hvorfor bruker dere BIM i Skanska-prosjekter?  
- Hva er de største utfordringene med BIM?  

 
3. Om læring av BIM: 

- Hvordan ser Skanska for seg at deres ansatte lærer BIM?  
- Hvordan understøtter organisasjonen læring av BIM? 
- Hvilken BIM-relatert kunnskap kan læres på kurs og overføres rett i praksis?  
- En person med erfaring fra sin rolle, f.eks. en prosjekteringsleder, skal introduseres 

for BIM. Hvor skal fokuset i opplæringen ligge?  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  


